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Abstract 
Trademarks represent an important feature for manufacturers and are widely used to 

individualize the company's products and services and distinguish themselves from their 

competitors. Due to the technological development that has taken place in today's society, 

many manufacturers choose to present their brands in new ways and through different digital 

channels that have not been used in the past.  This means that new types of trademarks have 

developed on the market, such as shape, color, scent and sound. These new types are called 

unconventional trademarks. 

So far, there has been a requirement that the mark should be graphically represented in 

order to be registered as a trademark. The requirement of graphic representation has meant 

that the mark can be perceived visually and can be reproduced on paper. This has created 

difficulties for certain types of unconventional trademarks, for example scent that can’t be 

perceived visually and is problematic to reproduce clearly on paper. Due to the adoption of 

the new trademarkregulation and the new trademarkdirective, the requirement of graphic 

representation has been removed and the representation should now take place in appropriate 

form rather than graphic. 

The purpose of the essay is to investigate how the legal situation has changed for the 

unconventional trademarks's ability to register in the last decade. We´ve analysed how the 

new trademarkregulation and the new trademarkdirective will affect the possibility of 

registering unconventional trademarks in the EU and in Sweden. We have also investigated 

the problems with registration of unconventional trademarks, which problems will be 

eliminated due to the changes, the problems that will persist and the new problems that may 

arise and how they should be addressed. 

The result we’ve achieved is that the biggest development that has occurred regarding the 

possibility of registering unconventional trademarks is that the requirement of graphic 

representation has been removed. This leads to general improvements for most types of 

unconventional trademarks when the regulation is made technologically neutral and the 

representation can be done in a way that fits the current mark. A problem that will persist is 

how the scope of protection for unconventional trademarks should be assessed, as this is not 

further discussed in the new regulation or the new directive. 

We’ve found that there is a need for a statement from the legislator or from the European 

Court of Justice to clarify what is considered appropriate for registration as a trademark. With 

the changes that increase the possibilities for registration of unconventional trademarks, we 

consider it important to clarify to the manufacturers what marks that can and should be 

registered as trademarks.   



Sammanfattning 

Varumärken utgör en viktig funktion för näringsidkare och används i stor omfattning för att 

individualisera företagets produkter och tjänster och därmed göra det möjligt för företag att 

skilja sig från andra aktörer på marknaden. I och med den tekniska utveckling som skett väljer 

många näringsidkare att presentera sina varumärken på nya sätt och via olika digitala kanaler 

som tidigare inte använts. Detta medför att nya typer av varumärken har vuxit fram på 

marknaden, exempelvis form, färg, doft och ljud. Dessa nyare typer benämns okonventionella 

varumärken.  

Tidigare har det funnits ett krav på att kännetecken ska återges grafiskt för att få 

varumärkesregistreras. Kravet på grafisk återgivning har inneburit att märket ska kunna 

uppfattas visuellt och kunna återges i pappersformat. Detta har i sin tur skapat svårigheter för 

vissa typer av okonventionella varumärken, exempelvis doft som inte kan uppfattas visuellt 

och som är problematiskt att återge tydligt i pappersformat. I och med antagandet av den nya 

varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet har kravet på grafisk återgivning 

slopats och återgivningen ska nu ske i lämplig form.  

Syftet med uppsatsen är att utreda hur rättsläget förändrats för okonventionella 

varumärkens möjlighet till registrering under det senaste decenniet. Vi har analyserat kring 

hur den nya varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet kommer att påverka 

möjligheten till registrering av okonventionella varumärken i EU och i Sverige. Vi har även 

undersökt vilka problem som finns med registrering av okonventionella varumärken, vilka 

problem som kommer att elimineras tack vare ändringarna, vilka problem som kommer att 

kvarstå samt vilka nya problem som kan komma att uppstå och hur dessa bör bemötas.  

Det resultat vi nått efter uppsatsens genomförande är att den främsta utvecklingen som 

skett angående möjlighet till registrering av okonventionella varumärken är att kravet på 

grafisk återgivning tagits bort. Detta leder till generella förbättringar för de flesta typer av 

okonventionella varumärken då bestämmelsen gjorts teknikneutral och återgivningen kan ske 

på ett sätt som passar det aktuella kännetecknet. En svårighet som kommer att kvarstå är hur 

okonventionella varumärkens skyddsomfång ska bedömas, då detta inte berörts vidare i den 

nya förordningen eller det nya direktivet.  

Vi finner att det föreligger ett stort behov av ett ställningstagande från lagstiftaren eller 

från EU-domstolen som tydliggör vad som ska anses vara lämpligt att registrera som 

varumärke. I och med ändringarna som ökar möjligheterna för registrering av okonventionella 

varumärken anser vi att det är viktigt att klargöra för näringsidkare vilka tecken som 

egentligen kan och bör få varumärkesregistreras.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Varumärken utgörs traditionellt sett av ord och figurer. Varumärket är till för att 

näringsidkaren ska kunna individualisera sina produkter och således kunna skilja sig från 

andra näringsidkare, den s.k. individualiseringsfunktionen.
1
 Varumärken har flera funktioner, 

bl.a. investeringsfunktionen och ursprungsfunktionen.
2
 Ytterligare en funktion med 

varumärken är garantifunktionen, vilken innebär att varumärket garanterar vissa funktioner 

och viss standard.
3
  

För att näringsidkare ska kunna särskilja sina varumärken på en varumärkestät marknad 

har de blivit tvungna att tillta nya metoder för presentation och framställning av sina 

varumärken. Med hänsyn till att näringsidkare behövt utveckla metoder för att särskilja sina 

varumärken finns det idag inte endast ord- och figurmärken utan också varumärken i skepnad 

av form, färg, doft och ljud, s.k. okonventionella varumärken. Allteftersom den tekniska och 

digitala utvecklingen tilltagit har ett behov uppkommit av att kunna varumärkesregistrera 

okonventionella varumärken.
4
 Varumärkesregistrering har hittills krävt att varumärket ska 

verka särskiljande och kunna återges grafiskt, således har det funnits ett visuellt krav.
5
 Kravet 

på grafisk återgivning begränsar möjligheterna att registrera varumärken som inte kan 

uppfattas visuellt och som inte kan återges i pappersformat.
6
  

2007 utgav Erika Lunell en bok med titeln: Okonventionella varumärken – form, färg, doft, 

ljud. I boken uppdagar Lunell den problematik, som vid tidpunkten för skrivandet fanns, för 

registrering av okonventionella varumärken. Vi finner det intressant att undersöka om de 

problem som då fanns utretts eller fortfarande kvarstår ett decennium senare.  

Kravet på grafisk återgivning infördes då det vid tidpunkten var den enda tänkbara metod 

för rättssäkerhetens upprätthållande.
7
 Den grafiska återgivningen ska enligt EU-domstolen 

vara ”[k]lar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv”, 

kriterierna är kända som de s.k. Sieckmann-kriterierna.
8
 Genom antagandet av den nya 

varumärkesförordningen
9
 har nu kravet på grafisk återgivning avskaffats, detta då kravet 

utifrån den digitalisering som skett anses förlegat och således också rättsosäkert.
10

  

Det råder osäkerhet och tvetydighet kring hur expansivt det skydd ett okonventionellt 

märke kan erhålla vid registrering är. Denna osäkerhet kan verka avskräckande för den som 

funderar på att registrera ett sådant märke.
11

 Vi framhåller därför att det är aktuellt att utreda 

och försöka tydliggöra de gränser som finns kring registrering av okonventionella 

varumärken.  

                                                 
1
 Lunell, E., Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt – några kommentarer kring ”Sieckmann-fallet”, 

NiR, 2003, s. 124 på s. 124. 
2
 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 417. 

3
 Kylhammar, A., Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen, NiR, 2005, s. 120 på s. 120. 

4
 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 15–17.  

5
 Lunell, E., Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt – några kommentarer kring ”Sieckmann-fallet”, 

NiR, 2003, s. 124 på s. 124. 
6
 Von Hofsten, E., Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering, NiR, 2013, s. 291 på 

s. 291. 
7
 Von Hofsten, E., Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering, NiR, 2013, s. 291 på 

s. 291. 
8
 Mål C-273/00 (Sieckmann), p 46–55. 

9
 Europa parlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets 

förordning (EG) nr. 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr. 2868/95 

om genomförande av rådets förordning (EG) nr. 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av 

kommissionens förordning (EG) nr. 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom 

den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). 
10

 I ingressen till varumärkesförordningen (EU) 2015/2424, p. 9. 
11

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 15. 
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Den 23:e mars 2016 infördes den nya varumärkesförordningen. När den nya 

varumärkesförordningen började gälla medförde detta ett flertal förändringar inom 

varumärkesrätten. Okonventionella varumärken kommer främst påverkas av att kravet på 

grafisk återgivning slopats. Den 15:e januari 2016 trädde det nya varumärkesdirektivet
12

 i 

kraft. I samband med ikraftträdandet kommer den svenska varumärkeslagen att förnyas då 

direktivet ska implementeras. När ett nytt direktiv antas har medlemsstaterna tre år på sig att 

införliva direktivet i nationell lag enligt art. 54 varumärkesdirektivet
13

, därav kan förändringar 

komma att dröja. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få fördjupad kunskap i hur okonventionella varumärkens 

möjlighet till registrering förändrats under det senaste decenniet. Vidare är syftet med 

uppsatsen att analysera hur det nya varumärkesdirektivet kommer att påverka möjligheten till 

registrering av okonventionella varumärken i EU och Sverige.  

 

1.3 Problemformulering 

 Hur har rättsläget utvecklats under det senaste decenniet? 

 

 På vilket sätt kommer registreringen av okonventionella varumärken förbättras av den 

nya varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet?  

 

 Vilka problem angående okonventionella varumärken kommer att kunna elimineras 

med hjälp av den nya förordningen och det nya direktivet och vilka kommer att 

kvarstå?  

 

 Kan det komma att uppstå nya problem i samband med införandet av den nya 

förordningen och det nya direktivet och hur bör dessa problem bemötas?  

 

1.4 Metod 

Den rättsdogmatiska metoden kommer genomsyra största delen av uppsatsen. Anledningen 

till att vi valt den rättsdogmatiska metoden är då vi kommer använda oss av lag, praxis, 

förarbete och doktrin vilket överensstämmer med metoden. Vidare kommer det finnas 

influenser av den rättspolitiska metoden då vi ska reflektera kring de framtida problem som 

kan komma att uppstå i samband med antagandet av den nya varumärkesförordningen och det 

nya varumärkesdirektivet. Den rättspolitiska metoden kommer således nyttjas för att diskutera 

ett de lege ferenda-perspektiv för att se till de politiska aspekter som behöver utredas vidare 

till fördel för en förenklad registrering av okonventionella varumärken. 

 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metoden tar utgångspunkt i att söka svar på juridiska problem genom att 

nyttja allmänt accepterade juridiska källor, vilka är lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

doktrin.
14

 Eftersom lag, praxis, förarbete och doktrin kommer att behandlas i uppsatsen anser 

vi den rättsdogmatiska metoden passande. 

Aleksander Peczenik anser att det finns tre olika slag av rättskällor, sådana som ska 

beaktas, sådana som bör beaktas och sådana som får beaktas. Lagar och andra föreskrifter hör 

                                                 
12

 Europa parlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av 

medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 
13

 Europa parlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av 

medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 
14

 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, s. 21. 
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till det första slaget, prejudikat och förarbeten hör till det andra slaget och till det tredje slaget 

hör bl.a. doktrin.
15

 Det resonemang Peczenik framför om ska, bör och får-källor tyder på att 

doktrin inte tillmäts någon större vikt i den hierarkiska ordningen därav passar Peczeniks 

metod mindre bra i vår uppsats då vi genomgående kommer använda inslag av doktrin. 

Således har vi valt att inte tillämpa Peczenik synsätt på den rättsdogmatiska metoden på vår 

uppsats.  

Någon som har ett annat förhållningssätt till rättsdogmatiken är Jan Hellner. Hellner menar 

att rättsdogmatiken är pragmatisk.
16

 Vidare för Hellner ett resonemang om att det statiska 

betraktelsesättet sker på bekostnad av ett mer dynamiskt.
17

 Så vitt vi förstår har bl.a. Peczenik 

ett sådant statiskt betraktelsesätt med hänsyn till det resonemang han för kring ska, bör och 

får-källor. Rättsvetenskapens tillvägagångssätt att framföra ett problem skiljer sig från en 

domares trots att både vetenskapsmannen och domaren utgår strikt från den rättsdogmatiska 

metoden.
18

 Utifrån detta resonemang torde Hellners synsätt på den rättsdogmatiska metoden 

bäst passa en praktiker och inte en uppsatsskribent. Vi har således valt att inte tillämpa 

Hellners rättsdogmatiska metod på vår uppsats. Det kan konstateras att det finns flera olika 

synsätt på den rättsdogmatiska metoden och innehållet i metoden skiljer sig åt beroende på 

vilket synsätt som tillämpas. Följaktligen är det viktigt att tillämpa det synsätt som bäst passar 

syftet med uppsatsen och den metod som bäst lämpar sig till det material som ska bearbetas. 

Claes Sandgren framför att majoriteten av de rättsvetenskapliga arbeten som publiceras 

inte har till syfte att fastställa gällande rätt utan att systematisera materialet, utveckla 

begreppsapparaten, analysera argument och tänkbara lösningar och kritiskt granska rättsläget 

m.m.
19

 Vi tolkar det som att Sandgren menar att sammanvägningen av materialet är det som 

ska tillföras betydelse i den juridiska argumentationen och således är Sandgrens 

rättsdogmatiska metod tillämplig på vår uppsats. Vidare har vi valt att tillämpa Sandgrens 

synsätt då vi kommer att systematisera material snarare än att fastställa gällande rätt samt att 

vi kommer analysera argument och komma med tänkbara lösningar. Vi kommer också att 

kritiskt granska rättsläget och de förändringar som tillförts.  

 Sandgren framför att det handlar om att framföra så väl motiverade lösningar som möjligt. 

Doktrin har viss ställning som rättskälla baserat på att den utpekas i andra auktoriserade 

rättskällor så som i förarbeten. Sandgren hävdar att samtliga rättskällor har argumentationens 

halt som grund för sin auktoritet. Detta kan leda till att argument inte får acceptans trots att de 

baseras på allmänt accepterade rättskällor.
20

 Eftersom Sandgren erkänner doktrinens ställning 

i den rättsdogmatiska metoden blir hans uppfattning användbar för vårt uppsatsarbete. 

Sandgren för ett resonemang kring vikten av en väl anförd argumentation, vi anknyter detta 

till att göra en djupgående redogörelse på det område som behandlas för att styrka våra 

argument och slutsatser. Som vi tolkar det menar Sandgren att en rättskällas betydelse är 

beroende på hur rättskällan används i argumentationen. Det faktum att vi använder såväl 

praxis som doktrin kommer därför inte hämmas av Sandgrens synsätt och därav har vi valt att 

tillämpa Sandgrens syn på den rättsdogmatiska metoden. 

Bert Lehrberg framhåller att rättskällorna kan indelas i två kategorier, auktoritativa och 

supplerande rättskällor. De auktoritativa rättskällorna är lag, prejudikat och förarbeten medan 

                                                 
15

 Strömberg T., Anm. av Aleksander Peczenik, Aulis Aarnio och Gunnar Bergholtz, Juridisk argumentation – en 

lärobok i allmän rättslära, SvJT 1991, s. 291 på s. 463. 
16

 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, 2004, s. 105 på s. 106. 
17

 Agell, A., Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen – Med en exkurs om rättsvetenskapen i Sverige, 

SvJT, 2002, s. 243 på s. 247. 
18

 Agell, A., Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen – Med en exkurs om rättsvetenskapen i Sverige, 

SvJT, 2002, s. 243 på s. 248. 
19

 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR, 2005, s. 648 på s. 652. 
20

 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR, 2005, s. 648 på s. 653–654.  
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de supplerande rättskällorna är bl.a. doktrin, handelsbruk och sedvänjor.
21

 Lehrberg fastslår 

att vetenskapliga framställningar ofta betraktar doktrin som en rättskälla.
22

 Till skillnad från 

bl.a. Peczenik har Lehrberg således ett öppnare synsätt på vad som ingår i 

rättskällehierarkin.
23

 Vidare menar Lehrberg att rättsdogmatikens syfte delvis är att fastställa 

aktuella rättsregler, de lege lata, och delvis utreda för vilka rättsregler som bör skapas, de lege 

ferenda.
24

 Lehrbergs syn på den rättsdogmatiska metoden kan med fördel användas på vår 

uppsats då vi kommer ha utgångspunkt i Lunells bok Okonventionella varumärken – form, 

färg, doft, ljud. Lehrberg betraktar, precis som Sandgren, doktrin som en rättskälla vilket är 

det främsta skälet till att vi tillämpar deras synsätt. Vi har uppfattningen att Lehrbergs syn på 

den rättsdogmatiska metoden passar då en uppsats är en typ av vetenskaplig framställning. Vi 

har också valt att använda Lehrbergs metod eftersom han stödjer ett de lege ferenda-

resonemang, vilket vi anser lämpligt, då vi kommer att uppmärksamma och diskutera de 

konsekvenser som kan komma att uppstå i samband med antagandet av den nya 

varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet.  

 

1.4.2 Rättspolitisk metod 

Med tiden har det blivit allt vanligare att studera rättsliga fenomen ur andra perspektiv än det 

rättsinterna. Då forskare i större utsträckning kombinerat rättsdogmatiken med andra 

vetenskaper för att utreda och lösa juridiska problem har rättsvetenskapen breddats.
25

 För att 

vi ska kunna resonera kring ett de lege ferenda-perspektiv har vi valt att kombinera den 

rättsdogmatiska metoden med inslag av en rättspolitisk metod. 

I en skapande rättsvetenskap, de lege ferenda, kan andra vetenskaper krävas för utreda 

vissa problem.
26

 En rättspolitisk argumentation innebär att det undersöks huruvida rätten bör 

förändras med hänsyn till bestämmelsens ändamål eller en viss värdering. Om den gällande 

rätten anses vara bristfällig kan en rättspolitisk argumentation föras kring de förändringar som 

bör göras för att rätten ska uppfylla sitt ändamål.
27

 Vi anser att både Sandgrens och Lehrbergs 

teorier kring den rättsdogmatiska metoden är öppnare än Peczeniks och Hellners och att vi 

utifrån detta med fördel för vår uppsats kan kombinera att tillämpa Sandgrens och Lehrbergs 

syn på den rättsdogmatiska metoden med en rättspolitisk metod. Vår föreställning är att den 

rättspolitiska metoden ska träda in i det de lege ferenda-resonemang vi kommer att föra.  

Den rättspolitiska metoden torde medföra betydande kunskap om det förhållande som ter 

sig mellan rättsordningens mål och de medel som står till förfogande.
28

 Det medel som vi 

kommer uppdaga i vår uppsats är den nya förordningen och det nya direktivet. Vi kommer att 

diskutera vilka problem som kommer att uppstå i samband med antagandet av dessa. Vi vill 

också föra ett de lege ferenda-resonemang kring hur den problematik som uppstår ska 

bemötas av lagstiftaren och EU-domstolen. Vi kommer att analysera och diskutera kring vad 

som kan behöva vidtas av lagstiftaren eller EU-domstolen för att klarhet ska uppnås i vad som 

kan nyttjas som ett okonventionellt varumärke, skyddsomfångets vidd och hur 

särskiljningsförmågan ska bedömas.  

 

1.5 Disposition  

Kapitel 2 kommer att inledas med en genomgång av gällande rätt kring okonventionella 

varumärken. Vidare kommer vi separat redogöra för de olika typerna av okonventionella 

                                                 
21

 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 110. 
22

 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 203. 
23

 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, 2004, s. 105 på s. 113. 
24

 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, s. 203. 
25

 Gräns, M., Användning av andra vetenskaper, i Juridisk metodlära, s. 422.  
26

 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, 2004, s. 105 på s. 124.  
27

 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 48.  
28

 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT, 2004, s. 105 på s. 135. 
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varumärken, form, färg, doft och ljud. Under varje enskild rubrik kommer vi att redogöra för 

rättsläget genom att presentera relevant praxis och doktrin. Kapitel 2 kommer således 

uteslutande att vara deskriptivt. I kapitel 3 analyseras rättsläget kring de tidigare upptagna 

slagen av okonventionella varumärken. För att besvara frågeställning 2-3 har vi först valt att 

analysera varje typ av okonventionellt varumärke för sig. Därefter kommer frågeställning 1-4 

besvaras mer konkret, detta för att kunna besvara problemformuleringarna så tydligt som 

möjligt. Avslutningsvis kommer vi i kapitel 4 att sammanställa de slutsatser som vi kommit 

fram till i analysen, vi kommer även under denna rubrik redogöra för våra egna synpunkter. 
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2. Immaterialrätt 
2.1 Allmänt om varumärkesrätt 

Till immaterialrättens äldsta discipliner hör varumärkesrätten, känneteckensskydd är en del av 

varumärkesrätten och kan spåras tillbaka till antiken. Den första varumärkeslagen utformades 

först år 1884 och tillkom genom ett nordiskt samarbete. Vidare har varumärkeslagen 

utvecklats successivt och idag gäller varumärkeslag (2010:1877) (VmL).
29

 Den svenska 

varumärkeslagen är harmoniserad med EU-rätten genom varumärkesförordningen
30

 och 

varumärkesdirektivet
31

. Den svenska regleringen innehöll innan varumärkesdirektivet 

implementerades en uttömmande lista på vad som kunde registreras som varumärke i Sverige. 

Listan omfattade figurer, ord, bokstäver eller siffror samt en säregen utstyrsel av vara eller 

dess förpackning. Sådana tecken som inte berördes i lagtextens lista kunde endast erhålla 

varumärkesskydd genom inarbetning.
32

 

Syftet med harmonisering av varumärkesförordningen och implementerandet av 

varumärkesdirektivet ”[v]ar att reducera rättsliga hinder för den fria rörligheten för märkta 

varor och tjänster samt att upprätta ett system med fri konkurrens inom den gemensamma 

marknaden”.
33

 

 

2.2 Rättsläget före den nya förordningen och det nya direktivet 

Ensamrätt till varumärken uppkommer genom registrering hos PRV eller genom internationell 

registrering vilket stadgas i 1 kap. 6 § VmL. Registrering av varumärken kan göras både 

nationellt och via EUIPO, vilken är den europeiska varumärkesmyndigheten. En registrering 

vid EUIPO ger ett skydd som omfattar hela gemenskapsområdet.
34

 Vidare kan ensamrätt 

förvärvas i Sverige om ett varumärke anses vara inarbetat enligt 1 kap. 7 § VmL, någon 

registrering krävs då inte.  

Enligt art. 4 varumärkesförordningen, art. 2 varumärkesdirektivet samt 1 kap. 4 § VmL ska 

alla tecken för att bli registrerade och således erhålla skydd kunna återges grafiskt och inneha 

särskiljningsförmåga. I 1 kap. 4 § VmL ges exempel på tecken som kan återges grafiskt, 

paragrafen nämner ord, figurer, form eller utstyrsel på en vara eller förpackning, bokstäver 

och siffror m.fl. I propositionen till VmL anges att listan på tecken som räknas upp inte är 

uttömmande och således utesluts inte andra kännetecken än de som räknats upp.
35

  

År 1993 slöt Sverige avtal om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES-avtalet, 

i samband med detta ändrades vissa delar av den immaterialrättsliga lagstiftningen. I 

propositionen till lagändringen angavs att varumärkesdirektivet har en annan syn på vad som 

kan utgöra ett varumärke än vad den dåvarande svenska varumärkeslagen hade. 

Varumärkesdirektivet föreskriver att alla tecken som kan återges grafiskt och innehar 

särskiljningsförmåga ska kunna utgöra ett varumärke och därmed registreras. Ordet tecken ska 

enligt direktivet tolkas i vid bemärkelse och den uppräkning av exempel som anges är inte 

uttömmande. Detta innebär att kännetecken i sig själva inte kan uteslutas från registrering. 

Uppfyller tecknet de uppställda kriterierna ska exempelvis färg och ljud också kunna 

registreras som varumärken. För att den svenska varumärkeslagen inte ska stå i strid med 

varumärkesdirektivet bör lagen inte utesluta att färg, doft, ljud och andra typer av kännetecken 

                                                 
29

 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, s. 379. 
30

 Rådets förordning (EG) nr. 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. 
31

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar. 
32

 Lunell, E., Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt – några kommentarer kring ”Sieckmann-fallet”, 

NiR, 2003, s. 124 på s. 124. 
33

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 23.  
34

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 25. 
35

 Prop. 2009/10:225, s. 134.  
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ska kunna registreras som varumärke under förutsättning att de uppställda kriterierna är 

uppfyllda. Angående kravet på grafisk återgivning framfördes det i propositionen vikten av att 

varumärket kan återges grafiskt på ett papper, detta för att tredje man och den behöriga 

myndigheten ska kunna få en tydlig bild av varumärket. Okonventionella varumärken måste 

också kunna återges grafiskt och hur detta ska gå till är upp till de rättstillämpande 

myndigheterna att avgöra.
36

  

I 1 kap. 5 § VmL anges att ett tecken ska anses inneha särskiljningsförmåga ”[o]m det kan 

skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som 

tillhandahålls i en annan”. Vid bedömning av huruvida ett tecken innehar 

särskiljningsförmåga anger paragrafen att hänsyn ska tas till det faktum att tecknet kan 

förvärva särskiljningsförmåga genom användning. I propositionen till nuvarande VmL 

diskuteras betydelsen av att alla kännetecken ska inneha särskiljningsförmåga. Det anges att 

den grundläggande funktionen hos ett varumärke är att det ska kunna skilja en näringsidkares 

produkter och tjänster på marknaden. Om ett varumärke således saknar särskiljningsförmåga 

brister syftet med varumärkets funktion och en registrering kan inte genomföras.
37

 

I art. 7.1 e varumärkesförordningen, art. 3.1 e varumärkesdirektivet och 1 kap. 9 § VmL 

anges att ensamrätt inte ges till kännetecken som endast består av en form som följer av en 

varas art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett 

betydande värde.  

 

2.2.1 Form 

I Philips-målet
38

 tog EU-domstolen ställning till huruvida det har betydelse om ett tekniskt 

resultat kan uppnås med en alternativ form och inte endast med hjälp av den form ansökan 

avser. Företaget Philips utvecklade en rakapparat som bestod av tre roterande knivhuvuden 

sammansatta i en triangel och registrerade denna utformning som varumärke. En tid senare 

började ett konkurrerande företag, Remington, att marknadsföra en liknande rakapparat. 

Philips väckte talan om varumärkesintrång, Remington yrkade att Philips varumärke skulle 

ogiltigförklaras. Den nationella domstolen biföll Remingtons talan och Philips varumärke 

ogiltigförklarades. Domstolen anförde att varumärket sakande särskiljningsförmåga, att 

formen var nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat samt att den gav varan ett betydande 

värde.
39

  

Philips överklagade beslutet och den nationella domstolen begärde ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen.
40

 EU-domstolen konstaterade att syftet med art. 3.1 e 

varumärkesdirektivet är att förhindra att varumärkesskyddet ger innehavaren ensamrätt till 

tekniska lösningar som hämmar konkurrenter och begränsar dem att använda liknande 

tekniska funktioner.
41

 Gällande frågan huruvida det ska tas hänsyn till att det finns alternativa 

former för att uppnå det tekniska resultatet anförde domstolen att sådan hänsyn inte ska tas 

med i bedömningen. I de fall de funktionella särdragen i en varas form endast är kopplade till 

ett tekniskt resultat ska registreringsförbudet tillämpas oberoende av om det finns andra 

former att uppnå det tekniska resultatet med.
42

 

I Henkel-målet
43

 tog domstolen ställning till huruvida och i vilken omfattning en 

förpackning för varor som brukar säljas i förpackad form ska likställas med varans form vid 

tillämpning av art. 3.1 e varumärkesdirektivet. Henkel ansökte om att registrera en speciellt 

                                                 
36

 Prop. 1992/93:48, s. 71–72.  
37

 Prop. 2009/10:225, s. 160. 
38

 Mål C-299/99 (Philips).  
39

 Mål C-299/99 (Philips), p. 11–16.  
40

 Mål C-299/99 (Philips), p. 11–16.   
41

 Mål C-299/99 (Philips), p. 78–80.  
42

 Mål C-299/99 (Philips), p. 83.  
43

 Mål C-281/01 (Henkel).  
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utformad flaska för ulltvättmedel som ett tredimensionellt varumärke hos den tyska patent och 

varumärkesbyrån. Ansökan avslogs men hänsyn till bristande särskiljningsförmåga och efter 

överklagan ställde den tyska domstolen ett antal tolkningsfrågor till EU-domstolen.
44

 

EU-domstolen konstaterade att det är skillnad mellan varor som har en inneboende form 

och sådana varor som saknar en inneboende form och således måste säljas i förpackning. I det 

första fallet anförde domstolen att de inte föreligger ett sådant samband mellan varan och 

förpackningen att förpackningen ska jämställas med varans form vid en registreringsprövning. 

I det andra fallet, när varan inte har en inneboende form och det istället är förpackningen som 

utgör formen, konstaterade domstolen att förpackningen ska jämställas med varans form. 

Domstolen anförde gryn, pulver och vätska som exempel på sådana varor som saknar 

inneboende form vars förpackningar ska jämställas med varans form.
45

  

I SmithKline-målet
46

 prövades för första gången i svensk domstol frågan om huruvida 

registrering av ett hologram som varumärke är möjlig. Ett bolag ansökte hos PRV om att få 

registrera ett varumärke i form av ett hologram för sina produkter. Bolaget bifogade en 

skriftlig beskrivning av hologrammet samt en tredimensionell bild av hur märket ser ut från 

en viss vinkel. PRV avslog ansökan och anförde att ett hologram inte kan återges grafiskt och 

att den sökande inte kunnat visa tecknets skyddsomfång vilket är ett krav för att märket ska 

kunna registreras.
47

  

Bolaget överklagade PRV:s beslut och målet gick vidare till PBR. PBR anförde att ett 

märke i form av ett hologram inte ska uteslutas från möjlighet till varumärkesregistrering 

under förutsättning att det kan återges grafiskt. De kriterier som EU-domstolen ställt upp i 

Sieckmann-fallet
48

 ska vara uppfyllda och för att ett hologram ska kunna registreras krävs 

därför att det kan återges med tillräcklig ”[k]larhet och precision”. Utseendet och färgen på 

ett hologram förändras beroende på hur ljuset placeras i förhållande till bilden vilket medför 

svårigheter vid grafisk återgivning. PBR framförde att tredimensionella bilder av ett hologram 

som visar de olika skepnaderna av märket kan accepteras som grafisk återgivning. I de fall 

hologrammet är avancerat och består av ett stort antal olika bilder kan den grafiska 

återgivningen bli mer problematisk och Sieckmann-kriterierna blir svårare att uppfylla.
49

  

Företaget hade i sin ansökan endast återgivit en av bilderna som märket omfattar och PBR 

ansåg därför att kravet på grafisk återgivning inte var uppfyllt. Bolaget överklagade beslutet 

och yrkade att Regeringsrätten skulle besluta om att varumärket skulle registreras. 

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som PBR som sammanfattningsvis innebar att ett 

hologram kan registreras som varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt och 

visa märkets skyddsomfång. Det är möjligt att återge ett hologram grafiskt genom bilder som 

visar hologrammet ur flera vinklar tillsammans med en skriftlig beskrivning av märket. 

Svårigheter att återge ett hologram grafiskt kan uppstå då märket är avancerat och innehåller 

ett stort antal tredimensionella bilder. Den grafiska återgivning som den sökande angett 

uppfyller inte kravet på grafisk återgivning och Regeringsrätten avslog därför 

överklagandet.
50

   

I brännvins-målet
51

 ansökte ett företag om att få registrera ett varumärke i form av en 

förpackningsutstyrsel som utgjordes av en blå brännvinsflaska. Företaget anförde att flaskan 

hade ett speciellt och särpräglat utseende, flaskan hade pga. sin design blivit populär. PBR 

                                                 
44

 Mål C-281/01 (Henkel), p11–13 och p. 19.  
45

 Mål C-281/01 (Henkel), p. 32–33.  
46

 RÅ 2010 ref. 41 (SmithKline).  
47

 RÅ 2010 ref. 41 (SmithKline). 
48

 Mål C-273/00 (Sieckmann).  
49

 RÅ 2010 ref. 41 (SmithKline). 
50

 RÅ 2010 ref. 41 (SmithKline). 
51

 PBR mål nr. 01-450 (Brännvinsflaska).  
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utgick ifrån vad EU-domstolen anfört i Henkel-fallet
52

 och anförde att det ska vara fråga om 

en betydande avvikelse från normen eller vad som är sedvanligt inom branschen. Frågan PBR 

utredde var huruvida flaskan avvek från normen och innehade särskiljningsförmåga för 

företagets produkter. Med hänsyn till flaskans speciella design ansåg PBR att den skiljde sig 

från övriga flaskor och innehade den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.
53

   

I Olga-målet
54

 tog PBR ställning till om registreringshindret i 1 kap. 9 § VmL gällande en 

form som ger varan ett betydande värde var tillämplig. Ett företag önskade registrera en 

prydnadsdekor kallad Olga på sina silverbestick som varumärke. I målet konstaterades att 

dekoren Olga började användas av smeder redan på 1600-talet och sedan dess har dekoren 

använts flitigt av olika tillverkare. Domstolen fann att konsumenter efterfrågade bestick med 

Olga-dekoren på och anförde att det fanns ett betydande värde i dekoren när den används på 

bestick.  Varumärkesansökan ansågs därför innehålla en form som gav varan ett betydande 

värde och registreringshindret inträdde.
55

   

Utseendet hos en varas form kan skyddas på flera olika sätt. Det kan i första hand skyddas 

genom det utseendeskydd som ges genom mönsterrätten eller det konstnärliga 

utseendeskyddet inom upphovsrätten. Möjlighet finns även för näringsidkare att få ett 

formskydd inom varumärkesrätten under förutsättning att formen utgör ett kännetecken och 

innehar särskiljningsförmåga för näringsidkarens varor och tjänster. När en form erhåller 

skydd inom varumärkesrätten är det inte formen i sig som skyddas utan det är formens 

marknadsmässiga funktion som är skyddsobjekt.
56

  

I 1 kap. 4 § VmL anges att skydd kan ges för ”[f]ormen eller utstyrseln på en vara eller 

dess förpackning”. Skyddet kan avse antingen den rena formen på varan eller förpackningen, 

eller formen i kombination med den dekor som finns på varan eller förpackningen. Denna typ 

av varumärke kallas för tredimensionella märken.
57

 Att återge ett tredimensionellt märke 

utifrån kravet på grafisk återgivning medför inte lika stora svårigheter som för andra typer av 

okonventionella varumärken. En tredimensionell form kan återges tydligt med hjälp av 

fotografier eller teckningar. Svårigheterna med att registrera tredimensionella varumärken 

handlar istället om att påvisa att formen har särskiljningsförmåga för de produkter som 

skyddet söks för.
58

  

Den exklusiva rätt som uppkommer för en varas form eller förpackning kan leda till att 

monopol skapas på former som ska vara fria för konkurrenter. För att undvika detta har tre 

specifika registreringshinder införts i lagtexten, art. 7.1 e varumärkesförordningen, art. 3.1 e 

varumärkesdirektivet, och 1 kap. 9 § VmL. Bestämmelserna stadgar att varumärkesskydd inte 

ges för former som följer av en varas art, former som krävs för att uppnå tekniskt resultat eller 

former som ger varan ett betydande värde, bestämmelserna omfattar även formen hos en varas 

förpackning. EU-domstolen har fastslagit att en varumärkesansökan alltid ska prövas utifrån 

dessa registreringshinder. Dessa hinder kan inte undgås genom inarbetning av varumärket 

utan här väger det allmänna intresset om fri konkurrens tyngre än den enskildes intresse att 

erhålla varumärkesskydd.
59

 En form som följer av varans art innebär att varan inte har några 

ytterligare egenskaper än de som följer av den normala varuformen. Syftet med hindret är att 

vanliga grundläggande former, som finns i begränsat antal, ska hållas fria och få användas av 

alla på marknaden. Även registreringsansökningar gällande förpackningar kan falla under 

hindret om förpackningen följer av en grundläggande form hos varan, exempelvis en rund 

                                                 
52

 Mål C-281/01 (Henkel). 
53

 PBR mål nr. 01-450 (Brännvinsflaska). 
54

 PBR mål nr. 94-525 och 94-526 (Olga).  
55

 PBR mål nr. 94-525 och 94-526 (Olga). 
56

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 57.  
57

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 58.  
58

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 59.  
59

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 64–65.  
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förpackning för ett hjul. För att bedöma huruvida en form eller förpackning bör hållas fri 

krävs att en jämförelse sker med de övriga former för varan som finns på marknaden.
60

  

I de fall en viss form krävs för att kunna uppnå ett tekniskt resultat kan formen inte 

registreras som ett varumärke. Syftet med bestämmelsen är att undvika att former som har en 

betydande teknisk funktion blir monopoliserade och inte kan användas av konkurrenter.
61

 

Domstolen konstaterade i det ovan nämnda Philips-målet
62

 att bedömningen inte påverkas av 

om det finns alternativa former för att uppnå det tekniska resultatet. För att 

registreringshindret ska vara tillämpligt räcker det inte att formen är nödvändig för en viss 

funktion, formen måste även resultera i ett tekniskt resultat. Enligt EUIPO bör begreppet 

tekniskt resultat tolkas på samma vis som inom patenträtten och syftet är att tekniska 

lösningar endast ska vara möjliga att skydda genom patenträtt.
63

  

Former som ger en vara ett betydande värde är inte tillåtna att registreras med hänsyn till 

intresset av en sund konkurrens. Registreringshindret riktar sig främst till varans utformning 

då värdet hos en vara inte påverkas av formen på varans förpackning. Bestämmelsen har fått 

kritik i doktrinen och anses vara oklar då bedömningen av en varas värde kan avse flera 

faktorer, exempelvis det ekonomiska värdet eller det estetiska värdet. Registreringshindret blir 

tillämpligt endast då en varas väsentliga drag består av en form som ger varan ett betydande 

värde.
64

 Olga-målet
65

 som beskrivits ovan är ett exempel på en form som ger en vara ett 

betydande värde.
66

  

En annan typ av tecken som faller in under tredimensionella märken är s.k. känselmärken. 

Känselmärken är teoretiskt sett möjliga att registrera som varumärke under förutsättning att 

varor eller förpackningar tillverkas av ett material som ger en speciell känselupplevelse och 

särskiljer produkterna på marknaden. De bestämmelser som behandlar tredimensionella 

former kan tillämpas på känselmärken då de bygger på en typ av tredimensionell 

framställning. EU-domstolen har hittills inte uttalat sig om möjligheten att registrera ett 

känselmärke men i Tyskland har ett känselmärke registrerats.
67

 Lunell framför att det torde 

vara svårt för konsumenter att koppla materialet på en vara som något självständigt som anger 

det kommersiella ursprunget. Konsumenterna har svårt att associera material till kommersiellt 

ursprung oberoende på materialets unika egenskaper i jämförelse med andra näringsidkares 

varor.
68

  

Till tredimensionella märken räknas även rörelsemärken och hologram. Rörelsemärken har 

tidigare varit svåra att registrera som varumärke men har i takt med teknikens utveckling getts 

större möjlighet till registrering. Rörelsemärken används främst via mediekanaler som tv, film 

och internet. Rörelsemärken kan återges grafiskt med hjälp av en sekvens av stillbilder som 

visar märkets rörelse tillsammans med en verbal beskrivning.
69

 

Ett hologram består av en bild som skiftar i utseende och färg beroende på i vilken vinkel 

och ljus det presenteras i och hologrammet gör det möjligt att se en bild i tre dimensioner. Ett 

hologram kan sägas vara en kombination av tredimensionella märken och rörelsemärken.
70

 

                                                 
60

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 65–66.  
61

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 70–71.  
62

 Mål C-299/99 (Philips). 
63

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 75.  
64

 Lunell, E., Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, s. 78–80.  
65

 PBR mål nr. 94-525 och 94-526 (Olga). 
66

 PBR mål nr. 94-525 och 94-526 (Olga). 
67
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Lunell har kommenterat SmithKline-målet
71

 i NiR och diskuterar de svårigheter som finns 

med att återge ett hologram grafiskt. Frågan om registrering av hologram som varumärke har 

inte prövats av varken Tribunalen eller EU-domstolen.
72

 Det finns däremot ett fåtal 

registreringar som gjorts vid EUIPO.
73

 Som framkommer av SmithKline-målet
74

 kan ett 

hologram återges grafiskt genom att tvådimensionella bilder av märket tillsammans med att 

en skriftlig beskrivning bifogas i ansökan. Lunell framför att det bör ifrågasättas om en sådan 

återgivning är tillräckligt precis då den tredimensionella effekten går förlorad. Problematiken 

kring den grafiska återgivningen finns även vid registrering av tredimensionella varumärken. 

För dessa anses kravet på grafisk återgivning vara uppfyllt då bilder på objektet från olika 

vinklar skickas med i ansökan. På motsvarande sätt kan samma metod användas för 

hologram, då dessa skiftar utseende beroende på vilken vinkel betraktaren ser märket ifrån. I 

de fall hologrammet är så pass avancerat att det krävs ett stort antal bilder för att återge 

märket blir återgivningen inte tydlig för tredje man.
75

   

Även färgsättningen av ett hologram kan skifta beroende på betraktarens vinkel. 

Konventionella figurmärken kan registreras utan specifik information om färgsättning och 

enligt EUIPO:s praxis är det tillräckligt att den sökande anger att hologrammet skiftar färg 

utan att ange vilka färger som avses.
76

 Lunell anser att problematiken kring att grafiskt återge 

avancerade hologram kan lösas. Ett exempel hon ger är att den sökande bifogar en elektronisk 

fil som visar hologrammet i sina olika skepnader, på samma sätt som en elektronisk ljudfil 

kan komplettera ett ljudspektogram. Med tanke på de digitala mediernas utveckling anser 

Lunell att detta torde vara ett naturligt steg.
77

  

 

2.2.2 Färg 

Libertel-målet
78

 var det första mål där EU-domstolen klargjorde vilka kriterier som måste 

uppfyllas för att en enskild färg ska registreras som varumärke. Libertel Groep BV, hädanefter 

Libertel, var ett nederländskt företag som erbjöd konsumenter produkter och tjänster inom 

telekommunikation. De ansökte om att få registrera färgen orange som varumärke för sina 

produkter och tjänster. Beneluxländernas varumärkesbyrå nekade Libertel registrering. För att 

lösa tvisten ställde den nederländska domstolen ett antal tolkningsfrågor till EU-domstolen för 

att få klarhet i hur bedömningen bör göras.
79

 Domstolen konstaterade i sin bedömning att en 

färg ska uppfylla tre krav för att kunna registreras som ett varumärke. Färgen ska utgöra ett 

kännetecken, detta ska kunna återges grafiskt och kännetecknet ska vara ägnat att särskilja 

företagets varor och tjänster. 
80

  

En färg kan vara en vanlig egenskap hos saker därför ska det inte utgås från att en färg i sig 

utgör ett kännetecken utan sammanhanget är avgörande. Således kan en färg utgöra ett 

kännetecken i samband med en vara eller tjänst beroende på sammanhang och övriga 

omständigheter.
81

 Vidare anförde domstolen att en enskild färg i sig kan inneha 
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särskiljningsförmåga för vissa varor eller tjänster under förutsättning att den kan återges 

grafiskt. Den grafiska återgivningen ska vara ”[k]lar, precis, fullständig i sig själv, 

lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv”. Detta uppfylls inte genom att färgen endast 

återges på papper men det kan uppfyllas genom att färgen anges i form av en internationellt 

erkänd färgidentifieringskod.
82

  

För att en färg ska anses inneha särskiljningsförmåga krävs det att varumärket visar 

målgruppen att varan eller tjänsten härstammar från ett visst kommersiellt ursprung och kan 

skilja företagets varor och tjänster från andra.
83

 Vid bedömning av en registreringsansökan 

ska hänsyn tas till om ansökan avser ett stort antal varor, en särskild vara eller en viss grupp 

av varor. Detta tillsammans med övriga omständigheter är relevant vid bedömningen huruvida 

färgen ska anses inneha särskiljningsförmåga och om registreringen är godtagbar ur ett 

konkurrensrättsligt perspektiv eftersom risken finns att tillgången på färger begränsas för 

konkurrenter. En enskild färg kan således registreras som ett varumärke under förutsättning 

att ovan nämnda kriterier är uppfyllda.
84

 

I Bauchemie-målet
85

 behandlade EU-domstolen frågan huruvida färgkombinationer ska 

kunna registreras som varumärke. Ett tyskt byggföretag ansökte vid det tyska patentverket om 

att få varumärkesregistrera färgerna blått och gult för sina produkter. I ansökan bifogade 

företaget en rektangulär pappersbit vars övre hälft var blå och den undre hälften var gul. Som 

beskrivning av märket angavs: ”Det anmälda varumärket utgörs av sökandens firmafärger, 

som används i alla tänkbara former och särskilt på förpackningar och etiketter. Färgernas 

exakta beteckning lyder enligt följande: RAL 5015/HKS 47 – blå RAL 1016/HKS 3 – gul.”.
86

 

Det tyska patentverket avslog ansökan och tolkningsfrågor ställdes till EU-domstolen.
 87 

 

EU-domstolen konstaterade, som ovan, att en färg eller färgkombination måste uppfylla tre 

krav för att kunna utgöra ett varumärke. Den grafiska återgivningen ska uppfylla Sieckmann-

kriterierna och när det gäller färgkombinationer anförde domstolen att ”[e]n grafisk 

återgivning av två eller flera färger, vilka betecknats på ett abstrakt sätt och utan kontur, 

måste därför innefatta en systematisk sammansättning där de berörda färgerna är förenade 

på ett förutbestämt och varaktigt sätt”.
88

 Sammanfattningsvis konstaterade domstolen att 

färgkombinationer kan registreras som varumärke förutsatt att färgkombinationen framstår 

som ett tecken vid användningen, att ansökan innehåller en återgivning av färgerna som är 

varaktig, samt att de övriga kriterierna som krävs för registrering är uppfyllda.
89 

I Sverige prövade PBR år 1997 för första gången frågan om registrering av ett färgmärke i 

Thorsman-fallet.
90

 I målet ansökte ett företag om att få varumärkesregistrera färgkoder som 

varumärke för s.k. Thorsman-pluggar, färgkoderna hade både en identifikationsuppgift och en 

känneteckensfunktion. I målet kom PBR fram till att det inte finns något hinder mot att en 

enskild färg registreras som varumärke. PBR framförde dock att den sökande inte kunde visa 

att färgen förvärvat särskiljningsförmåga för de avsedda produkterna.
91

   

PBR har sedan Thorsman-fallet
92

 behandlat ett flertal ansökningar om att få registrera färg 

som varumärke, men endast en näringsidkare har fått registrera sin färg som varumärke och 

det är Löfbergs Lila. Löfbergs Lila Aktiebolag ansökte om att få registrera färgen lila som 
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varumärke för sina kaffeprodukter. Bolaget fick avslag från PRV och överklagade beslutet till 

PBR som tog upp frågan igen. Frågan i målet var om Löfbergs Lila Aktiebolags varumärke i 

form av färgen lila förvärvat särskiljningsförmåga för bolagets kaffeprodukter. Med hänsyn 

till den tidsperiod bolaget sålt kaffe i sina lila förpackningar, närmare 80 år, och de 

marknadsundersökningar som visar på att konsumenter förknippar färgen lila med bolagets 

produkter ansåg PBR att färgen lila innehar särskiljningsförmåga för bolagets produkter. 

Därav ansågs inga hinder föreligga för registrering av färgen som varumärke.
93

    

I Owens Corning Corporation
94

 ansökte ett företag om att få registrera färgen rosa som 

varumärke för isoleringsmaterial. PBR fann att det krävs mycket speciella omständigheter för 

att ett varumärke som består av en enskild färg ska anses inneha ursprunglig 

särskiljningsförmåga. Färgen i den sökandes märke ansågs ej uppfattas som ett uttryck för 

varans kommersiella ursprung och saknade inneboende särskiljningsförmåga. Sökanden 

anförde att färgmärket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning och styrkte detta 

med information kring marknadsföring, kundkrets och användning av varumärket. Sökanden 

angav även att märket är registrerat i ett flertal andra länder vidare har märket även 

registrerats som ett EU-märke. PBR kom fram till att det inte kunde dras någon slutsats om 

hur vanligt förekommande produkten var på den svenska marknaden och huruvida färgen på 

varorna uppfattades som ett kännetecken för sökandens produkter. Det faktum att märket var 

registrerat i andra länder har ingen koppling till den svenska marknaden. Därav ansåg PBR att 

den sökande inte visat att märket förvärvat den särskiljningsförmåga som krävs för 

registrering.
95

  

Färger kan vara av stor betydelse för näringsidkare och används i stor utsträckning av 

företag för att bygga upp varumärken och skapa en enhetlig bild av företagets produkter och 

tjänster. En färg kan skyddas indirekt genom t.ex. färgsättning av ett figurmärke eller en varas 

förpackning och design. Skydd kan även sökas för färgen separat, som ett konkret eller ett 

abstrakt färgmärke. Ett konkret färgmärke innebär att färgen är begränsad till en viss bestämd 

form, exempelvis kan skydd sökas för en bestämd färg som appliceras på en bestämd produkt. 

Ett abstrakt färgmärke innebär att det är färgen i sig som skyddas och den behöver inte vara 

kopplad till en viss form eller produkt. Som framgår av praxis ovan kan skydd ges för både 

enskilda färger och färgkombinationer, men att få registrering för en enskild färg som 

varumärke har visat sig vara svårt i praktiken.
96

  

Ett abstrakt färgmärke är som sagt inte bundet till en viss form eller produkt och kan i 

praktiken komma att se ut på en mängd olika sätt beroende på form och sammansättning.  

Lunell konstaterar att intrycket som en färg ger konsumenter kan skilja sig åt beroende på i 

vilket sammanhang färgen används och beroende på hur färgen appliceras på objektet. Den 

avgörande skillnaden mellan konkreta och abstrakta färgmärken handlar om avgränsningen 

och vilket skydd varumärket får.
97

  

En registreringsansökan för ett abstrakt färgmärke visar inte på vilket sätt färgerna kommer 

användas och färgerna i sig saknar precision. Varumärkesregistreringen präglas av en 

klarhetsprincip som anger att skydd endast ges för klart definierade och konkreta tecken. 

Vidare innebär principen att den grafiska återgivningen ska ge ett helhetsintryck av 

varumärket för att myndigheter ska kunna avgöra om registreringshinder föreligger samt att 

konkurrenter ska bli medvetna om varumärkets skyddsomfattning. Eftersom abstrakta 

färgmärken kan utformas på flera sätt anser Lunell att det föreligger svårigheter med att 

uppfylla klarhetsprincipen. Bristen på precision av abstrakta färgmärken resulterar enligt 
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Lunell i att abstrakta färgmärken skiljer sig från både konventionella varumärken och andra 

okonventionella varumärken.
98

  

EU-domstolen har konstaterat att internationellt erkända färgidentifieringskoder kan 

användas för att återge ett färgmärke grafiskt. Domstolen anser att färgkoder är stabila och 

precisa samt att de kan skilja mellan ett stort antal nyanser av samma grundfärg. En 

problematik som kan finnas med detta är enligt Lunell frågan om färgens skyddsomfång. 

Frågan som uppkommer blir hur pass liknande nyanser som får registreras med hänsyn till 

förväxlingsrisken sett ur ett konsumentperspektiv.
99

 

För att ett abstrakt färgmärke ska anses inneha särskiljningsförmåga för en viss typ av vara 

eller tjänst krävs det att genomsnittskonsumenten uppfattar färgen som ett självständigt 

kännetecken i förhållande till varan. Lunell framhåller att det ofta kan vara problematiskt för 

konsumenten att uppfatta färg som ett kännetecken då en färg ofta har flera funktioner utöver 

att ange varans kommersiella ursprung.  Färger kan ha en teknisk funktion för att exempelvis 

visa produktens egenskaper eller innehåll. Starka signalfärger som rött och orange kan med 

fördel användas för vissa produkter, exempelvis används färgen orange ofta på flytvästar för 

att dessa ska synas på långt avstånd. Den viktigaste funktionen som färger har är den 

dekorativa. Färger används i omfattande utsträckning vid reklam och saluföring av varor och 

tjänster. Varan själv eller dess förpackning färgsätts ofta som ett led i marknadsföringen. 

Därför är konsumenter vana vid att färg används i samband med marknadsföring och inte lika 

vana vid att färgen anger det kommersiella ursprunget. Lunell framhåller att det torde vara 

lättare för konsumenter att uppfatta en färg som varumärke för tjänster än för varor då tjänster 

i sig inte har någon naturlig färg.
100

 

Henrik Bengtsson framhåller att PBR ställer högre krav på rekvisitet förvärvad 

särskiljningsförmåga än vad EUIPO gör vid frågan om en färg ska få registreras som 

varumärke. Detta framgick tydligt i Owens Corning Corp´s-fallet
101

 då EUIPO biföll 

varumärkesansökan medans PBR ansåg att registreringskraven inte var uppfyllda och avslog 

ansökan.
102

 

Vid registrering av abstrakta färgmärken uppkommer frågor kring dess påverkan på den 

fria konkurrensen då innehavaren av ett färgmärke ges ensamrätt till färgen och närliggande 

nyanser. Ses problematiken ur ett vetenskapligt perspektiv finns det miljoner olika 

färgnyanser men att använda alla dessa nyanser som varumärken är omöjligt då konsumenters 

förmåga att särskilja och komma ihåg olika nyanser är begränsad. Inom internationell doktrin 

har ”the colour depletion theory” växt fram och teorin har som syfte att förhindra att företag 

monopoliserar de färger som kan användas som varumärke på marknaden. Teorin har 

influerat europeisk rätt och i EUIPO:s praxis framhålls att antalet färger som kan användas 

som varumärken är begränsat och att det finns ett allmänt intresse av att inte begränsa 

tillgången på färger för andra aktörer.
103

 

Hur kravet på grafisk återgivning av ett färgmärke ska uppfyllas har klargjorts i praxis och 

problematiken när det gäller abstrakta färgmärken handlar som tidigare nämnts istället om 

varumärkets skyddsomfång när det väl blivit registrerat. I svensk och internationell doktrin 

har det diskuterats kring att skyddets omfattning gällande abstrakta färgmärken är oklart och 

behöver förtydligas.
104

 En fråga som måste besvaras för att kunna bestämma färgmärkens 

skyddsomfång är vad som ska räknas som förväxlingsbara nyanser. Enligt olika 
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internationella färgsystem kan en färg återges i flera hundra olika nyanser men 

genomsnittskonsumenten skulle, som Lunell tidigare varit inne på, inte kunna skilja och 

komma ihåg dessa. EU-domstolen har uttalat sig i Lloyd-fallet
105

 om att det ska göras en 

helhetsbedömning som innefattar alla relevanta faktorer när det avgörs huruvida 

förväxlingsrisk föreligger mellan två varumärken. Johan Dagergård framhåller att EU-

domstolens avgörande ska tolkas på det vis att när bedömningen ska göras gällande 

färgmärken ska hänsyn tas till hur färgen har använts i praktiken, t.ex. hur färgen presenterats 

och hur den använts i marknadsföringen.
106

 I Lloyd-fallet
107

 påpekade domstolen att 

konsumenten oftast inte har möjlighet att jämföra varumärkena med varandra utan tvingas 

förlita sig på en oklar minnesbild. Dagergård drar slutsatsen att detta visar på att färgnyanser 

som inte är identiska med varandra kan anses vara förväxlingsbara. Dagergård framför även 

att färgskyddet måste vara brett pga. att färg kan uppfattas olika beroende på vilket 

informationsmedel den presenteras i och vem som betraktar färgen.
108

 

I EUIPO:s praxis finns stöd för att närliggande nyanser ska ingå i ett färgmärkes 

skyddsomfång men det redogjordes inte för hur bedömningen ska göras eller vad som räknas 

till närliggande nyanser. Sammanfattningsvis anser Dagergård att rättsläget behöver 

förtydligas genom praxis då det inte finns några vägledande fall att ta efter. Han betonar även 

att ett alltför omfattande skydd för abstrakta färgmärken kan ha en hindrande effekt på 

marknaden och färgerna på marknaden kan bli monopoliserade av ett fåtal företag och därmed 

hindra en sund konkurrens.
109

 

 

2.2.3 Doft 

I Sieckmann-fallet
110

 ansökte Dr. Sieckmann om varumärkesregistrering av ett doftmärke som 

avsåg doften metylcinnamat. Doften återgavs grafiskt genom en kemisk formel, tillsammans 

med den kemiska formeln bifogade Dr. Sieckmann ett doftprov samt en skriftlig beskrivning 

av doften.
111

 EU-domstolen konstaterade att även icke-visuella tecken kan registreras och 

således varumärkesskyddas. Listan i art. 4 varumärkesförordningen, art. 2 

varumärkesdirektivet och 1 kap. 4 § VmL är inte uttömmande och doft kan således utgöra ett 

varumärke.
112

  

Men hänsyn till de syften som ligger bakom kravet på grafisk återgivning ställde 

domstolen upp två kriterier, exakthetskriteriet och begriplighetskriteriet. Exakthetskriteriet 

inbegriper att den grafiska återgivningen ska vara ”[f]ullständig, klar och exakt” och 

begriplighetskriteriet innebär att den grafiska återgivningen ska vara ”[l]ättillgänglig och 

begriplig” för den som kan vara intresserad dvs. tredje man. Domstolen uppgav att tredje man 

är den berörda myndigheten och de ekonomiska aktörerna. Vidare framförde domstolen 

vikten av att den grafiska återgivningen är objektiv. Varumärket måste också ge intryck av att 

det ska verka varaktigt för att registrering ska kunna ske.
113

  

EU-domstolen resonerade kring frågan huruvida det material som ingetts var tillräckligt för 

att uppfylla kravet på grafisk återgivning. En kemisk formel representerar endast ämnet och 

inte doften, därav saknar denna sorts återgivning ”[f]ullständighet, klarhet och exakthet”. 

Vidare konstaterade domstolen att det är ytterst få som skulle kunna utläsa en doft ur en 

kemisk formel, således är inte heller begriplighetskriteriet uppfyllt. En skriftlig beskrivning av 
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en doft är inte heller den ”[f]ullständig, klar och exakt”. Slutligen konstaterade domstolen att 

ett doftprov inte uppfyller de krav som ställs på grafisk återgivning.
114

 

I fallet med tennisbollar som doftade nyklippt gräs
115

 angavs endast en skriftlig 

beskrivning av doften och som motivering anfördes ”[t]he smell of freshly cut grass is a 

distinct smell which everyone immediatly recognises from experience”. Denna skriftliga 

motivering ansågs tillräcklig och domstolen framhöll att allmänheten känner igen doften av 

nyklippt gräs.
116

 Vidare konstaterades i fallet med dieselolja som doftade hallon
117

 att en 

beskrivning av doft i vissa fall kan uppfylla kravet på grafisk återgivning. Hallondoften som 

det i fallet handlade om ansågs vara så unik att beskrivning ”[t]he scent of rasberries” var 

tillräcklig, särskilt med hänsyn till att doften sedan länge var känd för konsumenterna.
118

 

Registrering kunde dock inte ske då kriteriet på särskiljningsförmåga inte uppfylldes. Detta då 

konsumenterna inte kunde förväntas förknippa hallondoften till varumärket.
119

 

 I jordgubbs-fallet
120

 ansökte ett företag om varumärkesregistrering för en jordgubbsdoft. 

Doften beskrevs skriftligt som ”[d]oft av mogen jordgubbe”. Den skriftliga beskrivningen 

kombinerades med en bild i färg på en mogen jordgubbe.
121

 Domstolen konstaterade att 

doften av mogen jordgubbe varken är ”[p]recis eller entydig” och således utesluts inte den 

subjektiva bedömningen i den grafiska återgivningen och återgivningen kan därav inte 

accepteras.
122

 Vidare konstaterade domstolen med utgångspunkt i Sieckmann-fallet
123

 att 

bilden på jordgubben inte beskriver själva doften utan endast objektet som avger doften.
124

 

I Sverige försökte Lancôme
125

 registrera parfymdofter, dofterna återgavs i form av 

gaskromatogram. PRV ansåg att det förelåg hinder mot att registrera dofterna med hänsyn till 

att de tekniska förutsättningarna inte preciserats tillräckligt. Kromatografin som sådan 

underkändes däremot inte som en metod till grafisk återgivning.
126

 

En av de mest betydande domar som fastslagits i EU-domstolen är Sieckmann-målet
127

. 

Sieckmann-målet
128

 har relevans för problemen att varumärkesskydda både doft- och 

ljudmärken.
129

 Det finns dofter som godtyckligt placerats på en vara och det finns dofter som 

är en utmärkande egenskap hos varan. Sådana dofter som har en utmärkande egenskap kan 

delas in i primära och sekundära dofter. Godtyckliga dofter anses i större utsträckning fungera 

som individualiseringsmedel, medan primära och sekundära dofter i större utsträckning 

förkastats som varumärkesobjekt.
130

 

Till kategorin primära dofter hör sådana dofter som konsumenter köper för själva doftens 

skull, exempelvis parfym. Till kategorin sekundära dofter hör exempelvis tvål, shampoo och 

andra hygienartiklar. Dessa produkter har som primär uppgift att rengöra och doften blir 

endast en sekundär funktion. Det finns ingen tvekan kring att godtyckliga dofter kan fungera 
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som ett individualiseringsmedel på produkter, det problematiska ligger i huruvida de dofter 

med utmärkande egenskap ska anses vara varumärkesobjekt.
131

 Ytterligare något som 

försvårar ett varumärkesskydd för dofter är det faktum att det är doften som framkallar minnet 

och inte minnet som framkallar doften, således ger dofter endast ett flyktigt intryck i 

jämförelse med visuella varumärken. Konsumenten måste kunna koppla doften till ett 

kommersiellt ursprung för att varumärkesskydd ska kunna erhållas. Rent vetenskapligt 

föreligger svårigheter att definiera vad en doft är, även detta bidrar till ett försvårande av 

registrering av doft som varumärke.
132

 

En doft kan ha svårt att uppfylla varumärkets grundläggande funktion och därför kan det 

finnas problematik att ha en doft som varumärkesobjekt. Förbindelselänk mellan vara och 

varumärke måste skapas i näringsverksamhet, en produkt som doftar är ofta försluten och 

doften kommer inte konsumenten tillgodo förrän efter köptillfället vilket resulterar i att 

rekvisitet inte uppfylls. Det har starkt ifrågasatts i doktrin om doft verkligen kan utgöra ett 

varumärke.
133

 Sieckmann-kriterierna tycks ha påverkat registreringen av doftmärken negativt 

oavsett om detta inte var menat av domstolen.
134

 Det finns inget allmänt accepterat sätt att 

återge dofter grafiskt liknande de sätt som det finns för färg och ljud. I framtiden kan 

kromatografi komma att jämföras med exempelvis noter.
135

 Ett sökt eller registrerat 

varumärke måste kunna identifieras endast genom den grafiska återgivningen, att inlämna ett 

doftprov är således inte nödvändigt och kan inte tillmätas någon betydelse i bedömningen för 

den grafiska återgivningen. Endast om utrymmet för subjektiva bedömningar är minimalt kan 

det hävdas att en grafisk återgivning är tillräcklig för att uppnå exakthetskravet.
136

 Den s.k. 

klarhetsprincipen som behandlats i samband med färgmärken kan även ha betydelse för 

doftmärken. Varumärkesskydd ska enligt denna princip endast ges till klart definierade och 

konkreta tecken.
137

 

Vidare har det diskuterats av vilken målgrupp ett varumärke som registrerats ska kunna 

utläsas. I Sieckmann-målet
138

 kommenterar domstolen att målgruppen främst är andra 

näringsidkare och ekonomiska aktörer. Detta torde resultera i att det är befogat att kräva att 

den som vill registrera en doft ska ta hjälp av en fackman för att bedöma tidigare 

registreringar. Vid bedömning av ljudmärken kan det bli aktuellt att anlita en musikaliskt 

kunnig person för att tolka tidigare registrerade märken som återgetts grafiskt med notsystem. 

Säkerligen är det fler som kan utläsa en notskrift än de som kan utläsa kemiska formler men 

en expert kan i båda fallen behöva konsulteras. Detta faktum har inte utgjort ett hinder för 

registrerbarheten för ljudmärken.
139

 

Problematiken kring hur doft kan verka särskiljande har med tanke på svårigheterna att 

återge dofter grafiskt blivit ett sekundärt problem, således är rättsläget inte utrett inom varken 

europeisk eller svensk rätt. Något uttalande om huruvida doft kan verka särskiljande utan 

inarbetning går därför inte att utläsa ur europeisk eller svensk rätt. Lunell gör ett antagande 

om att de krav på särskiljning som ställs på form och färg kan tillämpas även på doft.
140

 

Aromatiska dofter kan knappast verka särskiljande i förhållande till den vara som doften 
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härstammar från, exempel på en aromatisk doft är vanilj i förhållande till produkten vanilj.
141

 

Vidare kan det konstateras att det test som utvecklades i Henkel-fallet
142

 för att bedöma 

ursprunglig särskiljningsförmåga torde kunna appliceras analogt på dofter, detta har dock 

endast diskuterats i teorin.
143

 

För att ett tecken ska kunna registreras som varukännetecken krävs det att tecknet är ett 

självständigt varumärkesobjekt. Att registrera en doft som ett varukännetecken är således 

svårare på en vara som konsumenten förväntar sig dofta. Detta då doften inte kommer 

uppfattas som ett självständigt varukännetecken. Lunell framhåller att om dofter var vanligare 

att nyttja som varukännetecken skulle det leda till att branschpraxis ändrades och att doft 

således skulle kunna registreras omedelbart.
144

 Vidare menar Lunell att det är en svår 

balansgång mellan att hindra företag från att monopolisera marknaden och att undvika 

piratkopiering. Med hänsyn till detta är det angeläget att lösa problematiken kring hur dofter 

kan känneteckenskyddas.
145

 I praxis har det uttryckligen uttalats att kravet på grafisk 

återgivning inte ska utesluta icke visuella varumärken, trots detta kan det konstateras utifrån 

domstolens bedömningar att doft i stort sett indirekt uteslutits.
146

  

 

2.2.3.1 Smak 

Ansökan om att registrera en artificiell jordgubbssmak på farmaceutiska produkter nekades 

vid EUIPO. Den grafiska återgivningen ansågs först inte tillräcklig men detta ändrades i 

slutskedet. Det poängterades att Sieckmann-kriterierna borde lämpa sig även på dofttecken. 

Vidare ansågs det att märket saknade särskiljningsförmåga. Många farmaceutiska produkter 

använder jordgubbssmak för att dölja annan smak, vilket bidrar till att konsumenterna inte 

kommer att förknippa jordgubbssmak med varumärket.
147

 

I doktrin konstateras att det är mer problematiskt att registrera smakmärken än doftmärken. 

Sött, surt, salt och beskt är de fyra grundsmakerna som i praktiken tas i beaktning. I vissa 

sammanhang tillsätts ”umami” vilket är en smak som finns i kött och fisk.
148

 Smaker kan i 

viss mån identifiera kommersiellt ursprung men smaker är samtidigt något konsumenter 

upplever subjektivt vilket talar emot varumärkesskydd. Vidare kan inte smaken komma 

konsumenten tillgodo förrän efter köpet, vilket också det talar emot att nyttja smak som 

kännetecken. Att återge en smak grafiskt resulterar i samma problematik som uppstår vid 

återgivning av doft.
149

 Smaker har liksom dofter olika funktioner och det blir således svårt för 

konsumenter att koppla smaken till varumärket. En smak uppfattas som en del i själva varan 

och inte som ett självständigt varukännetecken.
150

 

 

2.2.4 Ljud 

I rättsfallet Shield Marks
151

 framhåller EU-domstolen att listan i art. 2 varumärkesdirektivet 

inte är uttömmande och att ljud således kan utgöra ett varumärke. Vidare påpekar EU-

domstolen att ljudet måste kunna särskilja företagets varor eller tjänster och att ljudet måste 
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kunna återges grafiskt.
152

 EU-domstolen hänvisar till en tidigare EU-dom, Sieckmann-

fallet
153

, där det fastslogs att ett tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgöra ett 

varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt. Tecknet ska då kunna återges med 

hjälp av figurer, linjer eller skrivtecken på ett ”[k]lart, precist, i sig fullständigt, 

lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt”.
154

 

EU-domstolen fortsätter med att konstatera att ljudtecken inte anses uppfylla dessa krav 

om tecknet återges i grafisk form genom en beskrivning i skepnad av skriftspråk, exempelvis: 

ljudet utgör ett djurläte.
155

 Vidare fastslogs att onomatopoetiska beskrivningar av ljud som 

inte beskrivs närmare inte kan erhålla känneteckensskydd. En onomatopoetisk beskrivning av 

ett ljud är exempelvis: krasch. Anledningen till att onomatopoetiska beskrivningar inte anses 

uppfylla kraven på grafisk återgivning är då dessa uppfattas olika av olika personer.
156

 EU-

domstolen poängterar dock att en beskrivning i skriftspråk inte kan uteslutas om den är 

tillräcklig ”[k]lar, precis, i sig fullständig, lättillgänglig, begriplig, varaktig och objektiv”.
157

 

Kravet på grafisk återgivning anses däremot uppfyllt om ljudet ”[å]terges i form av ett 

notsystem uppdelat i takter, där det finns en klav, musiknoter och pauser som gör att ljudens 

tonhöjd och längd blir tydliga”.
158

 Att däremot endast återge noter utan närmare angivelse om 

exempelvis tonhöjd och längd är inte tillräckligt för att uppfylla kravet på grafisk 

återgivning.
159

 

I Metro Goldwyn Mayers-fallet
160

, MGM-fallet, prövar EUIPO huruvida ett 

ljudspektrogram ska godkännas som grafisk återgivning. EUIPO framhöll att sonogram 

uppfyller de krav som ställs på grafisk återgivning, detta då ett sonogram liksom noter visar 

inom vilken frekvens ljudet finns, styrkan i ljudet och ljudets utveckling över tiden. Det 

tillmättes inte någon betydelse att det krävs viss kunskap för att kunna tolka sonogrammet. 

MGM:s sonogram godkändes inte med hänsyn till att tids- och frekvensaxlar saknades.
161

  

I HEXAL-fallet
162

 nyttjas sonogram för att grafiskt återge en slogan som presenteras i ett 

talat språk. Sonogrammet accepteras som grafisk återgivelse med kommentaren att ljud som 

inte kan återges i notskrift måste kunna återges på annat vis. Vidare påpekas att det är lätt att 

lära sig ett sonogram och jämförelser mellan att lära sig notskrift och sonogram uppdagas. 

Slutligen konstaterades att HEXAL:s slogan hade det minimum av särskiljningsförmåga som 

krävs för registrering.
163

 

I Déclic-fallet
164

 ansökte ett företag om att registrera ett klickljud som varumärke. Ljudet 

återgavs grafiskt genom beskrivningen ”[k]lickljudet av ett dörrlås” och ansökan avslogs med 

bakgrund av detta. Ljudet ansågs inte vara tillräckligt ”[k]lart och precist” då utomstående 

inte kunde föreställa sig ljudet med hjälp av denna grafiska återgivning. Vidare anfördes att 

fonetisk skrift inte syftar till att beskriva ljud utan att detta endast anges hur ord ska uttalas. 

Ansökan ansågs med hänsyn härav inte innehålla någon grafisk återgivelse.
165
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I rättsfallet Hjelm-Is Europa A/S
166

, Hemglass-fallet, ansökte bolaget om att registrera en 

signaturmelodi hos PRV. PRV avslog ansökan och målet överklagades och återupptogs i 

PBR. PBR framhåller att ljudmärket består av sedvanlig notation av en melodi och således 

uppfyller kravet på grafisk återgivning. Tillsammans med denna notation inlämnades en 

ljudkassett. Vidare erhåller märket särskiljningsförmåga då melodin har inneboende särprägel 

samt att bolaget genom användning i marknadsföring av glassprodukter m.m. inarbetat märket 

hos allmänheten.
167

 

I P3-målet
168

 fastslog PBR att PRV grundat sitt beslut på felaktiga grunder och att den 

visselsignal som Sveriges Radio P3 använder som kännetecken kan varumärkesregistreras. 

Visselsignalen återgavs grafiskt genom notskrift. Vidare är signalen så karaktäristisk i sig att 

den har särskiljningsförmåga och således har signalen de förutsättningar som krävs för 

registrering. Vidare påpekade PBR att signalen är inarbetad då signalen upprepats i över fem 

års tid, en gång i timmen, på radiokanalen P3.
169

 

I Europa registrerades det första ljudmärket år 1990.
170

 För det varumärkesrättsliga 

regelsystemet kan det fastställas att ljudmärken utgör en utmaning. Sieckmann-fallet
171

 är det 

första fall från EU-domstolen med direkt relevans för doft- och ljudmärken.
172

 Listan i art. 4 

varumärkesförordningen, art. 2 varumärkesdirektivet och 1 kap. 4 § VmL är inte uttömmande 

och en vid tolkning ska således göras, trots detta kan det i praktiken vara svårt att registrera 

doft- och ljudmärken pga. kravet på grafisk återgivning.
173

 

Ljud kan indelas i två kategorier, musikaliska ljud och icke-musikaliska ljud. Till 

musikaliska ljud hör sådana ljud som kan återges i notskrift. Med icke-musikaliska ljud 

åsyftas sådana ljud som ”[s]aknar speciell tonhöjd eftersom de består av en sammansättning 

av ljudvågor med många olika frekvenser”, exempelvis naturliga ljud har denna form. Icke-

musikaliska ljud har generellt haft svårare att erhålla varumärkesskydd då de är krångligare att 

återge grafiskt.
174

 Icke-musikaliska ljud kan återges med hjälp av spektrogram. Ett 

spektrogram fastställer ”[i]nom vilken frekvens ljudet finns, styrkan i ljudet och ljudets 

utveckling över tiden”.
175

 Den grafiska återgivningen ska vara lättillgänglig och begriplig för 

den stora massan så att dessa kan identifiera skyddsföremålet, detta krav tillgodoser 

rättssäkerhetsprincipen.
176

 Då spektrogram knappast är begripligt för den stora massan faller 

spektrogram i isolerad mening utanför vad som anses som en godtagbar grafisk 

återgivning.
177

  

Ljudprov betraktas inte som grafisk återgivning, inte heller som ett komplement enligt 

lagtext. Trots detta nyttjas ljudprov ofta som just ett komplement till notskrift i ansökan av 

varumärkesrättsligt skydd för ljudmärken.
178
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Eftersom ljud inte rent fysiskt kan placeras på en vara eller en förpackning kan det leda till 

åtminstone en del teoretiska problem. Vanligen sker inte ljuduppspelningen vid själva 

försäljningstillfället utan i ett tidigare skede, exempelvis vid marknadsföring av produkten. 

Diskussion kan därför uppkomma kring huruvida användningen av ljudet är tillräcklig för att 

uppfylla kriteriet särskiljningsförmåga. Problemet har ännu inte behandlats i EU-rätten och 

medlemstaterna har på nationella plan kommit fram till olika lösningar.
179

 Konsumenter är 

vana att uppfatta musikaliska ljud som kännetecken men har desto svårare att uppfatta icke-

musikaliska ljud som kännetecken. En förutsättning för att direkt erhålla särskiljningsförmåga 

för icke-musikaliska ljud är då ljudet appliceras genom en onaturlig koppling till varan eller 

tjänsten. Dock består ofta sådana ljudmärken av ljud som imiterar verkliga ljud vilket 

resulterar i att inarbetning i regel krävs.
180

 

Ljudmärken innefattar vissa egenskaper som kan användas i marknadsföring på helt andra 

sätt än visuella tecken. Ljudet är föränderligt under uppspelningen och kan således förmedla 

fler känslor under tiden det spelas.
181

 Vidare konstateras det i doktrin att det med hänsyn till 

Hemglass-fallet
182

 torde vara fastställt hur registrering av musikaliska ljudmärken ska 

behandlas.
183

 Det finns dock inga tydliga riktlinjer för hur kravet på grafisk återgivning ska 

behandla andra former av ljud eller andra former av metoder för återgivning av ljud. Ljud som 

pågår under kortare tid och icke-musikaliska ljud är svårare att registrera som ljudmärken. 

Svårigheten i att registrera sådana ljudmärken har varit att uppfylla de krav som ställs på 

grafisk återgivning. Sophie Hulgaard framhåller att det torde vara logiskt att sådana märken 

som är avsedda att höras inte kan avbildas grafiskt. Praxis har fastslagit att musikaliska ljud 

kan återges med hjälp av notsystem men för andra ljud finns det svårigheter i hur 

bedömningen för registrering ska gå till.
184

 

 

2.2.5 Kommentarer kring kravet på grafisk återgivning 

I samband med Sieckmann-målet
185

 fastställde EU-domstolen ett antal bestämda kriterier som 

måste vara uppfyllda för att återgivning av ett varumärke ska godkännas, de s.k. Sieckmann-

kriterierna. I målet hade domstolen en chans att uttala sig om en anpassning av den grafiska 

återgivningen för att kunna möjliggöra registrering av doftmärken. Konsekvenserna av fallet 

och fastställandet av Sieckmann-kriterierna blev istället att problematik uppstod gällande den 

grafiska återgivningen av varumärken som inte kan uppfattas visuellt. EU-domstolen har 

kritiserats för att den i målet anfört att en doft kan registreras som varumärke men inte 

anpassat den grafiska återgivningen för att registrering ska kunna ske.
186

 

Vidare kan det ifrågasättas vem det är som ska förstå den grafiska återgivningen. I 

Sieckmann-avgörandet
187

 framhåller domstolen att det är ett mycket begränsat antal personer 

som skulle känna igen en doft genom en kemisk formel. Uttalandet tyder på att det är 

genomsnittskonsumenten som ska förstå den grafiska återgivningen. I Sieckmann-fallet 

framhåller dock EU-domstolen uttryckligen att det är de behöriga myndigheterna och de 

ekonomiska aktörerna som ska förstå den grafiska återgivningen. I Shield Marks-
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avgörandet
188

 fastslår domstolen att det inte ställs något direkt krav på förståelse av den 

grafiska återgivningen.
189

 Inom varumärkesrätten har den grafiska återgivningen varit ett 

viktigt inslag för att upprätthålla rättssäkerheten. Eftersom samhället utvecklas och blir mer 

digitaliserat torde det idag finnas digitala lagringsmöjligheter där exempelvis rörliga 

varumärken, hologram och ljud kan varumärkesskyddas. En sådan möjlighet är viktig för att 

näringsidkare ska kunna säkra sina varumärken då fler och fler aktörer trängs på marknaden. 

Att ha ett krav på grafisk återgivning är bakåtsträvande särskilt då exponeringen av 

varumärken idag huvudsakligen sker digitalt.
190

 

Lunell anser att ett alternativ till den grafiska återgivningen istället kunnat vara att ersätta 

det med ett krav på att tecknet kan återges. Denna återgivning skulle inte bara inkludera 

grafisk återgivning utan även elektronisk och digital återgivning. Detta anser Lunell skulle 

leda till ökad rättssäkerhet.
191

  

 

2.3 Rättsläget efter den nya förordningen och det nya direktivet 

Som ovan nämnts har en ny varumärkesförordning och ett nytt varumärkesdirektiv trätt i 

kraft. I ingressen till den nya förordningen har europaparlamentet och europeiska unionens 

råd angivit skälen till varför förordningen antagits och i punkt 9 framhålls: ”För att tillåta 

större flexibilitet samtidigt som rättssäkerheten ökas när det gäller återgivningen av 

varumärken bör kravet på att märken ska kunna återges grafiskt utgå från definitionen av ett 

EU-varumärke. Ett tecken bör få återges i valfri lämplig form med användning av allmänt 

tillgänglig teknik, och således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivningen är klar, 

precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.”  

Den förändring som kommer att påverka okonventionella varumärken är att kravet på 

grafisk återgivning tagits bort. I den nya varumärkesförordningen har art. 4 fått en ny lydelse 

och nu stadgas att tecknet ska återges i registret på ett sådant sätt att myndigheter och 

allmänhet får en klar och tydlig bild över skyddsföremålet. I bestämmelsen har även färg och 

ljud lagts till i den icke uttömmande listan av exempel på vad som kan utgöra ett varumärke. 

Bestämmelsen är nu teknikneutral och öppnar upp för fler tekniska metoder för hur 

återgivningen ska ske, så länge den fortfarande uppfyller Sieckmann-kriterierna.   
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3. Analys 
3.1 Form 

Näringsidkare kan idag få formskydd inom varumärkesrätten under förutsättning att formen 

utgör ett kännetecken och fungerar särskiljande för de varor och tjänster kännetecknet avser. 

Rätten att registrera en form som varumärke återfinns i 1 kap. 4 § VmL och stadgar att skydd 

kan ges för formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Av de olika typer av 

okonventionella varumärken som finns idag kommer de nya reglerna ha störst påverkan på de 

kännetecken som räknas in under form. Formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning anser vi, liksom Lunell, är förhållandevis enkel att återge grafiskt med 

exempelvis bilder och ritningar från olika vinklar. Däremot har det funnits svårigheter att 

återge rörelsemärken och hologram utifrån kravet på grafisk återgivning.
192

 

Som nämnts ovan har det funnits svårigheter med att registrera rörelsemärken i enlighet 

med kravet på grafisk återgivning då rörelser är svåra att visa grafiskt. Rörelsemärken 

presenteras via mediekanaler som tv, film och internet därför uppkommer problem när de ska 

återges grafiskt. EU-domstolen har dock godtagit att de kan återges grafiskt genom en 

sekvens av stillbilder som visar rörelsen samt en verbal beskrivning av förloppet. Detta tyder 

på att EU-domstolen finner att rörelsemärken ska få registreras och är passande att nyttja som 

varumärke.
193

 Men vi bedömer inte att återgivningen är klar och precis. Stillbilder av en 

rörelse kan ge en ungefärlig bild av hur rörelsen ser ut men enligt oss är det inte tillräckligt för 

att Sieckmann-kriterierna ska anses vara uppfyllda. Det faktum att kravet på grafisk 

återgivning tagits bort ger enligt oss rörelsemärken en bättre chans att återges klart och 

precist. Eftersom rörelsemärken endast kan och vanligen således presenteras i digital form 

anser vi att det är ologiskt att försöka återge dem i pappersform. Vi framhåller att återgivning 

med hjälp av stillbilder endast gjorts pga. att rättsläget inte utvecklats i samma takt som den 

digitala tekniken och metoden har fungerat som en temporär lösning för att kunna ge 

varumärkesskydd till rörelsemärken. Ändringarna har haft stor betydelse för rörelsemärken 

och kommer leda till att återgivningen blir klar och precis för myndigheter och allmänheten. 

Vi finner att återgivningen nu kan ske i lämplig form och därför kan Sieckmann-kriterierna 

uppfyllas och rättssäkerheten upprätthållas.  

Liknade problematik som funnits angående rörelsemärken kan vi utläsa att det funnits även 

gällande återgivning av hologram. Som tidigare nämnts kan ett hologram enligt praxis återges 

med hjälp av stillbilder tillsammans med en skriftlig beskrivning. Vi håller med Lunell om att 

en sådan återgivning möjligtvis inte kan uppfylla Sieckmann-kriterierna då den 

tredimensionella effekten går förlorad vid återgivning på ett papper av ett hologram. Vi anser 

att återgivningen kan bli klar och precis av vissa enkla typer av hologram men de flesta 

hologram kan enligt vår mening inte återges tydligt med hjälp av grafiska bilder. Även 

färgsättningen av ett hologram kan komma att skifta beroende på vilken vinkel betraktaren ser 

det ifrån. Vi framhåller att denna faktor förstärker de argument om att återgivningen inte blir 

tydlig för myndigheter och allmänhet. Lunell framför att problematiken angående återgivning 

av avancerade hologram kan lösas genom att sökanden bifogar en digital fil som visar 

hologrammet i dess olika skepnader. Tack vare att kravet på grafisk återgivning tagits bort är 

det nu möjligt att återge hologram på det vis Lunell föreslagit.
194

 Detta kommer enligt oss 

underlätta för näringsidkare som vill registrera ett hologram som varumärke. Återgivningen 

kommer att kunna uppfylla Sieckmann-kriterierna då myndigheter och allmänheten kan få en 

tydligare blick över varumärket med hjälp av en digital fil. Detta kommer att medföra ökad 

rättssäkerhet då en klar bild av vad varumärket faktiskt utgör kan visas vid registreringen.  
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Vi finner att det tvetydiga rättsläget gällande känselmärken och bristen på praxis gör att 

frågan huruvida återgivningen av känselmärken kommer att förbättras i och med ändringarna 

av varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet inte kan besvaras. Vi anser dock inte att 

det kommer påverka återgivningen i någon större mån då materialet på en viss vara kan visas 

med hjälp av bilder och beskrivningar. Av denna anledning framhåller vi att känselmärken 

inte hade påverkats även om de hade varit mer förekommande på marknaden. 

De problem som främst kommer elimineras angående form som varumärke med hänsyn till 

den nya förordningen och det nya direktivet är återgivningen av rörelsemärken och hologram. 

Vi bedömer att den grafiska återgivningen av rörelsemärken inte uppfyllt Sieckmann-

kriterierna och därför skapat en rättsosäkerhet. Men med hänsyn till att kravet på grafisk 

återgivning tagits bort tycker vi att återgivningsproblemen lösts samt att rättssäkerheten 

stärkts. Rättsläget kring formers skyddsomfång och kriterier för registrering av former har 

varit tydligare än för övriga typer av okonventionella varumärken. Det faktum att det ställts 

upp specifika registreringshinder och att EU-domstolen uttalat sig om att den fria 

konkurrensen väger tyngre än ensamrätten har bidragit till en tydligare bild över rättsläget för 

former.
195

 Dock menar vi att det kan behövas nya förtydliganden av EU-domstolen då nya 

typer av former vuxit fram av den teknik som finns idag, exempelvis hologram som EU-

domstolen ännu inte uttalat sig om.   

Enligt vår bedömning kommer förändringarna inte att påverka rättsläget kring 

känselmärken. Det råder en ovisshet kring möjligheten och lämpligheten att registrera ett 

känselmärke och för att få klarhet krävs en prövning av EU-domstolen. Innan detta sker 

kommer osäkerheten att kvarstå. Problematiken med känselmärken är, som Lunell konstaterat, 

att det kan vara svårt för konsumenter att koppla materialet på en vara till ett visst 

kommersiellt ursprung. Eftersom konsumenter främst använder synsinnet när de söker efter 

produkter framhåller vi att känslan av materialet ofta kommer i andra hand och det blir 

således inte kopplat till det kommersiella ursprunget utan endast som en av varans 

egenskaper.
196

 Härav menar vi att det behövs ett uttalande av EU-domstolen gällande 

lämpligheten att registrera känselmärken och hur bedömningen ska gå till. 

Vår bedömning är att det kommer uppstå nya frågor kring vad som egentligen ska kunna 

registreras som ett varumärke i och med de nya möjligheter som finns gällande återgivningen. 

Eftersom kravet på grafisk återgivning tagits bort ges möjlighet att registrera en mängd olika 

digitala former och rörelsemärken som tidigare inte varit möjliga att återge. Därför anser vi att 

det är viktigt att EU-domstolen drar gränser för vad som bör få utgöra ett varumärke och vad 

som inte ska få nyttjas som kännetecken.   

 

3.2 Färg  

Som framgår av ovan har det i praxis utvecklats vad som krävs för registrering av en abstrakt 

färg som varumärke. I Libertel-målet konstaterade EU-domstolen att vissa kriterier måste vara 

uppfyllda för att en abstrakt färg ska kunna registreras. I Bauchemie-målet klargjordes 

rättsläget ytterligare gällande färgkombinationer. Den nya regleringen kring återgivning av 

varumärken innebär som nämnts att kravet på grafisk återgivning tagits bort och 

återgivningen kan istället ske på valfritt lämpligt sätt under förutsättning att Sieckmann-

kriterierna uppfylls. Den grafiska återgivningen har inte varit ett betydande problem för 

färgmärken då det tydligt framgår av praxis vad som krävs för registrering av färgmärken, 

vilket gör det möjligt för näringsidkare att uppfylla dessa kriterier.
197

  

Vi menar att den nya varumärkesförordningen kommer leda till att återgivningen av färgen 

kan bli tydligare för myndigheter och allmänhet då informationen blir lättare att tillhandahålla 
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digitalt. När det gäller näringsidkarens ansökan om registrering anser vi inte att det kommer 

bli någon större skillnad. För att uppfylla Sieckmann-kriterierna krävs det fortfarande att 

färgen återges med en internationellt erkänd färgidentifieringskod samt att övriga kriterier är 

uppfyllda. Eftersom det klargjorts i praxis hur återgivningen ska ske och det faktum att färg 

kan uppfattas med synsinnet har problematiken inte handlat om den grafiska återgivningen 

när det gäller abstrakta färgmärken, till skillnad från exempelvis form.
198

 Det som kommer 

förbättras angående registreringen av färgmärken anser vi vara att det kan bli smidigare att 

genomföra och visa återgivningen digitalt istället för på papper.   

Problematiken kring registrering av abstrakta färgmärken har som sagt inte handlat om 

kravet på grafisk återgivning. Svårigheterna har istället handlat om skyddsomfånget, färgernas 

olika funktioner, den fria konkurrensen samt att färger kan uppfattas olika av olika personer 

beroende på hur den visas.
199

  

En fråga som diskuterats i doktrin är hur omfattande skyddsomfånget är för ett abstrakt 

färgmärke bör vara. Som nämnts ovan framgår det av EUIPO:s praxis att närliggande nyanser 

ska ingå i ett färgmärkes skyddsomfång. Hur bedömningen ska göras eller vad som räknas 

som närliggande nyanser har dock inte preciserats av varken EUIPO eller av EU-domstolen. 

För att kunna avgöra ett färgmärkes skyddsomfång krävs det en utredning kring vad som ska 

räknas som angränsande färgtoner. Lunell och Dagergård har diskuterat problematiken ovan 

och vi håller med dem om att rättsläget behöver förtydligas i detta avseende. Vid bedömning 

huruvida det föreligger förväxlingsrisk mellan varumärken har EU-domstolen konstaterat att 

en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer ska göras. Vi framhåller, liksom 

Dagergård, att detta bör tolkas på så vis att hänsyn ska tas till hur färgen har använts i 

praktiken och hur konsumenter uppfattar färgen. Som nämnts finns det hundratals olika 

nyanser av en färg men människan har en begränsad förmåga att skilja dessa åt. Vid 

marknadsföring av ett varumärke håller vi med Dagergård om att konsumenten endast ser 

färgen under en begränsad tid och således inte kan jämföra färgen med liknande färger eller 

andra varumärken.
200

 Detta intryck av färgen anser vi inte kunna ge en exakt minnesbild av 

vilken färgnyans det handlar om. Därför framhåller vi att ett färgmärkes skyddsomfång även 

bör omfatta närliggande nyanser då vi menar att en konsument inte lägger på minnet vilken 

nyans av exempelvis grön varumärket hade, konsumenten minns endast om färgen var t.ex. 

ljusgrön eller mörkgrön. 

Det faktum att vi framhåller att även närliggande nyanser bör omfattas av skyddet leder till 

avvägningsproblem mellan å ena sidan näringsidkarens rätt till varumärkesskydd och å andra 

sidan upprätthållandet av en sund konkurrens. Om ett omfattande skydd ges för abstrakta 

färgmärken menar vi att konkurrensen kommer hämmas då ett fåtal företag får monopol på 

ensamrätten till färger på marknaden vilket leder till att övriga företag inte kan använda 

färgerna. Därför anser vi att det är av stor vikt att EU-domstolen uttalar sig om färgmärkens 

skyddsomfattning och hur långtgående skyddet ska vara. ”The colour depletion theory” har 

som tidigare nämnts influerat europeisk rätt och praxis från EUIPO tyder på att det finns ett 

allmänt intresse av att inte låta ett fåtal företag begränsa tillgången på färger för andra aktörer 

och konkurrenter på marknaden. Hur detta intresse ska beaktas finns det inget tydligt svar på i 

praxis. Ändringarna som följer av den nya förordningen och det nya direktivet påverkar inte 

problematiken som finns kring skyddsomfånget. Därför önskar vi, liksom Lunell och 

Dagergård, att detta kan förtydligas genom praxis för att undvika framtida 

intrångskonflikter.
201
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Som framgår av praxis är det svårt att få igenom en registrering av ett abstrakt färgmärke. I 

Sverige har endast ett färgmärke registrerats och PRV och PBR är restriktiva i sina 

bedömningar. Vi håller med Bengtsson om att PBR ställer högre krav på särskiljningsförmåga 

i sina bedömningar än vad EUIPO gör. I Owens Corning Corps´s-fallet nekade PBR 

registrering trots att EUIPO tidigare godkänt registreringen som ett gemenskapsvarumärke. Vi 

framhåller att anledningen till att det blev olika resultat av samma ansökan har med 

skyddsomfånget att göra. Eftersom rättsläget är oklart kring hur omfattande skyddet ska vara, 

samtidigt som det finns ett allmänt intresse av att hålla färgerna på marknaden fria, blir det 

svårt för instanserna att göra en avvägning av vad som ska väga tyngst, ensamrätt eller en 

sund konkurrens.
202

 Att bedömningar blir olika och att det inte finns något uttalat kring 

skyddets omfattning skapar en rättsosäkerhet för varumärkesinnehavarna. Detta kan i sin tur 

leda till att näringsidkare väljer att inte registrera sin färg som varumärke och därmed går 

miste om ett skydd de egentligen haft rätt till.  

Lunell påpekar att intrycket som en färg ger en konsument kan skilja sig helt beroende på 

vilket sätt färgen används och presenteras. Abstrakta färgmärken kan utformas på hur många 

sätt som helst vilket gör att det kan vara väldigt svårt att avgöra skyddsomfånget med den 

information som ges i ansökan. En oklarhet vi kan utläsa ur detta är om ett abstrakt färgmärke 

verkligen kan uppfylla klarhetsprincipen och därmed få varumärkesregistreras. Vi håller med 

Lunell om att det finns en stor problematik kring abstrakta färgmärken då återgivningen inte 

är klar och precis när det gäller utformningen och användningen av färgen. Följaktligen blir 

bedömningen av abstrakta färgmärken speciell då det egentligen inte går att göra en klar 

återgivning. Frågan som vi ställer oss är varför EU-domstolen skapat en praxis som 

framhåller att det går att registrera abstrakta färgmärken trots att de enligt vår bedömning inte 

går att återge ett sådant märke och samtidigt uppfylla Sieckmann-kriterierna. Ett konkret 

färgmärke kan återges enligt Sieckmann-kriterierna då färgen är begränsad till en viss form 

eller produkt. Ett abstrakt färgmärke är tillåtet att användas i olika former och på olika 

produkter och kan därför komma att se ut på en mängd olika sätt.
203

 Därav menar vi att 

återgivningen inte blir klar för allmänheten. Vi bedömer att detta kan vara en bidragande 

orsak till att så få abstrakta färgmärken har blivit varumärkesregistrerade.  

En ytterligare aspekt som får oss att ifrågasätta lämpligheten av att registrera abstrakta 

färger som varumärken är det faktum att färger inte har som första funktion att återge ett 

kommersiellt ursprung. Färger används i stor utsträckning av näringsidkare för att dekorera 

sina varor och förpackningar samt för att skapa ett intresse vid marknadsföringen. Vi håller 

med Lunell om att det finns svårigheter för konsumenter att koppla färgen till ett visst 

kommersiellt ursprung då färger kan ha flera funktioner. Eftersom näringsidkare ofta 

färgsätter förpackningar i nyanser som är anpassade till produkten, de säljer, t.ex. röda flaskor 

för ketchup, framhåller vi att konsumenter endast tänker på färgen som en del av 

marknadsföringen. För att kunna koppla färgen till ett visst kommersiellt ursprung menar vi 

att färgen måste vara ovanlig för den aktuella produkten samt att färgen blivit inarbetad under 

en lång tid. Ett exempel på detta är Löfbergs Lila som fick färgen lila registrerad för sina 

kaffeprodukter. Det finns även vissa färger som måste hållas fria pga. att de har viktiga 

funktioner, exempelvis tillverkas alla flytvästar i skarpa klara färger för att de ska synas på 

långt håll. Om ensamrätt gavs för de färgerna skulle marknaden för flytvästar bli 

monopoliserad till fördel för den näringsidkare som erhåller känneteckensskydd för 

nyansen.
204

 Därför framhåller vi att det är viktigt att en helhetsbedömning sker i varje enskilt 

fall för att undvika att ge ensamrätt för färger som borde hållas fria för alla.  
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Lunell framför att det torde vara lättare för konsumenter att uppfatta en färg som varumärke 

för tjänster, då dessa inte har någon naturlig färg i sig. Detta anser vi vara korrekt då vi noterat 

att det finns flertalet telekombolag som genom marknadsföring blir sammankopplade med en 

viss färg.
205

 

Vi bedömer inte att det kommer uppstå några nya problem när det gäller registrering av 

färgmärken i samband med de nya reglerna. Dock finns det en del problematik som eventuellt 

kan bli ännu viktigare att utreda då det finns risk att okonventionella varumärken blir mer 

lockande pga. att kravet på grafisk återgivning tagits bort. Härav menar vi att näringsidkare i 

större utsträckning kommer våga använda sig av okonventionella varumärken. 

 

3.3 Doft 

Tidigare har rättsläget varit komplicerat när det kommer till huruvida den grafiska 

återgivningen ska anses tillräcklig eller ej vid registrering av doft. Hur bedömningen av den 

grafiska återgivningen ska gå till går inte att utläsa ur de rättsfall som uppdagats då det enligt 

domstolens bedömning i bl.a. fallet med tennisbollar som doftade nyklippt gräs räckte med en 

skriftlig beskrivning medan detta inte var tillräckligt i Sieckmann-fallet. Denna problematik 

torde ha lett till att näringsidkare haft svårt att veta vilket material som krävs för att registrera 

en doft som ett varukännetecken. Den tvetydighet som kravet på den grafiska återgivningen 

lett till när det kommer till doft har resulterat i rättsosäkerhet. Kravet på grafisk återgivning 

infördes delvis för att stärka rättssäkerheten men när det nu fått motsatt effekt var det i tiden 

att upphäva kravet för att återupprätta rättssäkerheten.
206

 För att upprätthålla rättssäkerhet är 

det viktigt att förordningar, direktiv och lag är uppdaterade och följer samhällets utveckling. 

I och med att kravet på grafisk återgivning slopats uppkommer frågan huruvida 

problematiken kring att registrera doft som varumärke eliminerats. Trots att kravet på grafisk 

återgivning upphävts återstår kravet på att myndigheter och allmänhet klart och tydligt ska få 

en bild av skyddsföremålet.
207

 Om endast ett doftprov inlämnas uppkommer då problem kring 

hur myndigheter och allmänhet ska kunna utläsa doften och således kunna få reda på doftens 

skyddsomfång.  

Om Sieckmann-kriterierna kommer att få betydelse i framtiden blir i samband med det nya 

direktivets införande av vikt. Sieckmann-kriterierna har kommit att bli betydande vid 

registrering av alla olika typer av okonventionella varumärken. Kriterierna utformades utifrån 

kravet på grafisk återgivning.
208

 Frågan blir således om även Sieckmann-kriterierna kommer 

att slopas i samband med att den grafiska återgivningen tas bort. Sieckmann-kriterierna 

utformades för att precisera kravet på grafisk återgivning men kriterierna kommer kvarstå 

trots borttagandet av den grafiska återgivningen. Sieckmann-kriterierna kommer att få fortsatt 

betydelse och bedömningen kring huruvida ett okonventionellt varumärke återgetts på ett 

godtagbart sätt kommer att bedömas utifrån återgivningens exakthet och begriplighet. Således 

kan det konstateras att Sieckmann-kriterierna kommer vara än mer betydande i framtiden 

eftersom återgivningen kommer kunna ske i valfri form. Det är viktigt att näringsidkare trots 

att de har möjlighet att återge tecknet i valfri form gör detta enligt Sieckmann-kriterierna för 

att myndigheter och allmänheten ska veta hur långt skyddsomfånget sträcker sig.  

Vidare har det diskuterats i doktrin huruvida kromatogram kommer att bli aktuellt att 

nyttjas vid återgivning av doft i framtiden. Ett kromatogram torde inte kunna läsas av 

allmänheten utan endast av kunniga personer vilket leder till att detta återgivningssätt inte blir 

godtagbart med hänsyn till krav som ställts upp i det nya direktivet. Direktivet ställer krav på 

att myndigheter och allmänhet ska kunna utläsa det skyddsomfång ett registrerat 
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varukännetecken har, vilket inte torde bli möjligt om tecknets skyddsomfång återges genom 

ett kromatogram. Detta kommer att resultera i att de olika okonventionella varumärkena 

kommer att behandlas olika. Fler tros kunna utläsa exempelvis ett notsystem medan färre tros 

kunna utläsa ett kromatogram, detta medför att det blir svårare att registrera en doft i 

jämförelse med att varumärkesregistrera ett ljud.
209

 Den praxis som finns på färg och ljud 

kommer troligtvis inte kunna appliceras på doft och det kommer således fortsätta vara svårt 

att registrera doft och skillnaderna mellan de olika typerna av okonventionella varumärken 

kommer öka.   

Det kan konstateras att det inte endast funnits problem kring hur en doft ska återges 

grafiskt utan också hur en doft ska kunna bevisa sin särskiljningsförmåga utan att inarbetning 

skett.
210

 Denna problematik kommer inte elimineras i och med borttagandet av grafisk 

återgivning utan kommer troligtvis hamna mer i ljuset i samband med det nya direktivets 

införande. Samtidigt anser vi inte att fokus kommer övergå helt då ny problematik kommer 

uppstå kring hur en doft ska återges för att myndigheter och allmänhet klart och tydligt ska få 

en bild av skyddsföremålet. Att slopa kravet på grafisk återgivning har således enligt vår 

mening inte direkt förbättrat någonting när det kommer till möjligheten att 

varumärkesregistrera doft men vi anser ändå att det var ett steg i rätt riktning för att öka 

möjligheterna till registrering. Vår uppfattning är att andra typer av okonventionella 

varumärken kommer kunna dra större nytta av förändringarna än vad doft kommer att kunna 

göra.  

Det är idag ovanligt att doft nyttjas som varukännetecken och konsumenter förknippar 

således inte doft med varumärket, detta kan naturligtvis bero på problematiken att registrera 

doft som varukännetecken. Om det nya direktivet leder till att det blir lättare för näringsidkare 

att registrera doft som kännetecken kommer det resultera i att fler näringsidkare nyttjar doft 

som kännetecken och konsumenterna kommer inom sin tid uppfatta detta och börja förknippa 

doft med kommersiellt ursprung. Det är branschpraxis som styr vad konsumenterna 

förknippar med varukännetecken vilket Lunell poängterar. I rättsfallet med dieselolja som 

doftade hallon avslogs ansökan då konsumenterna inte kunde förväntas förknippa 

hallondoften till varumärket men om det vid tidpunkten hade varit vanligare att doft nyttjades 

som varukännetecken torde rättsfallet ha fått en annan utgång.
211

 

 

3.3.1 Smak 

När det kommer till att registrera smak som kännetecken kommer rättsläget inte förändras då 

borttagandet kravet av grafisk återgivning inte förändrar det faktum att smak är något högst 

subjektivt. Det kan utläsas flera argument till varför smak är svårregistrerat som 

varukännetecken, bl.a. att smak, liksom doft, har olika funktioner och att det således blir svårt 

för konsumenter att associera smaken med varumärket. En behaglig smak kan tillsättas för att 

dölja en mindre tilltalande smak, om exempelvis ett medicinföretag kunde 

varumärkesregistrera smaken jordgubb skulle detta resultera i att konkurrensen på marknaden 

hämmas då andra företag inte skulle ha möjlighet att nyttja smaken jordgubb på sina 

produkter. Vidare understryker Lunell att en smak i stor utsträckning uppfattas som en del i 

själva varan och inte som ett självständigt varukännetecken och även detta ligger till grund för 

Lunells uppfattning att smak inte oproblematiskt kan varumärkesregistreras, i denna mening 

delar vi Lunells uppfattning.
212

 Vi ser inte att införandet av det nya varumärkesdirektivet 

kommer att vara av betydelse för just känneteckensregistrering av smak.  
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3.4 Ljud 

Det kan fastställas att bedömningen kring den grafiska återgivningen inte skiljt sig distinkt åt 

mellan musikaliska och icke-musikaliska ljud. Att känneteckenregistrera musikaliska ljud har 

med hänsyn till kravet på grafisk återgivning varit genomförbart då dessa ljud kan återges 

med hjälp av notsystem. Icke-musikaliska ljud måste däremot återges med hjälp av 

spektrogram eller sonogram och detta har domstolen godtagit som grafisk återgivning i både 

MGM-fallet och HEXAL-fallet. Det domstolen främst poängterade är att det måste finnas 

tonlängd och tonhöjd med i de båda återgivningssätten för att de ska vara acceptabla. 

Huruvida ett spektrogram kan utläsas av myndigheter eller allmänheten tillmättes inte någon 

betydelse utan EU-domstolen framhöll att det kompetensmässigt torde kunna jämställas med 

att utläsa ett notsystem.
213

 Det nya direktivet kommer således inte påverka bedömningen av 

ljud i någon större utsträckning i det avseendet utan snarare fastställa något som redan utretts 

genom praxis.  

Det har diskuterats i doktrin huruvida ett spektrogram kan anses begripligt för den stora 

massan och det har slutligen konstaterats att ett spektrogram inte kan betraktas vara begripligt 

för den stora massan. För att åter se till MGM-fallet och HEXAL-fallet kan det konstateras att 

EU-domstolen är av en annan åsikt. Vidare menar kritikerna i doktrinen att 

rättssäkerhetsprincipen då inte uppfylls medan domstolen framhåller att det går att lära sig 

läsa av ett spektrogram liksom det går att lära sig läsa noter.
214

 Denna problematik torde inte 

komma att klargöras i någon större utsträckning trots det nya direktivet. Det framgår inte av 

det nya direktivet huruvida myndigheten eller allmänheten ska behöva anlita en kunnig på 

området eller ej, således kommer direktivet tolkas att det inte ska behöva anlitas en sådan och 

osäkerheten kvarstår därför i det avseendet.  

Onomatopoetiska beskrivningar av ljud torde inte påverkas av det nya direktivet. Eftersom 

Sieckmann-kriterierna, tydlighet och begriplighet, kommer att fortsätta gälla kommer inte en 

onomatopoetisk beskrivning uppfylla de krav som ställs trots införandet av det nya direktivet. 

EU-domstolen framhåller i MGM-fallet att ljudtecken inte kan återges genom en skriftlig 

beskrivning om det inte är tydligt och begripligt hur ljudet låter genom denna beskrivning.
215

 

Kravet på tydlighet och begriplighet, Sieckmann-kriterierna, kommer inte att slopas och att 

återge ljud genom en skriftlig beskrivning kommer således bedömas på samma vis som innan 

det nya direktivet infördes. Vidare resonerar vi kring att registrering av onomatopoetiska ljud 

skulle resultera i hämmad konkurrens på marknaden. Vi anser inte att Déclic-fallet skulle få 

en annan utgång om bedömningen gjordes utifrån det nya varumärkesdirektivet och således 

drar vi slutsatsen att det nya direktivet inte kommer ha alltför stor inverkan på möjligheten att 

registrera sådana typer av ljud.  

Ljudprov har inte betraktats som ett godtagbart sätt att återge ett ljud grafiskt. I samband 

med införandet av det nya direktivet uppkommer frågan huruvida ett ljudprov nu skulle 

uppfylla de krav som ställs. Ljudprov har ofta inlämnats som ett komplement till notskrift, 

exempelvis i Hemglass-fallet där en kassett lämnades in, men inte kunnat tillmätts någon 

betydelse då ett ljudprov inte är en grafisk återgivelse. Förhoppningsvis kommer ett ljudprov 

anses vara tillräckligt tydligt och begripligt så att registrering av ljud i framtiden kan ske 

utifrån ett sådant. Om detta blir möjligt har det nya direktivet haft stor inverkan på ljuds 

möjlighet till varumärkesregistrering. Hulgaard nämner att det är ologiskt att sådana tecken 

som är riktade att höras ska återges i någon annan form än en ljudlig.
216

 Vi håller med 

Hulgaard i detta och menar att ett ljudmärke som återges genom ljudprov är delvis tydligt men 

framförallt begripligt då det inte kan undkomma någon med hörsel vad det är som avses.  
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Det faktum att ljud inte fysiskt kan placeras på en vara eller en förpackning har lett till 

problem vid bedömningen av särskiljningsförmåga. Dessa problem har inte uppdagats i EU-

rätten och medlemsländerna har på nationella plan kommit fram till egna lösningar. Det nya 

direktivet medför en förändring genom att slopa den grafiska återgivningen men hur 

problemen kring särskiljningsförmågan ska lösas har inte diskuterats vidare och svårigheterna 

kvarstår således i sin helhet. Att medlemsländerna bedömer särskiljningsförmågan olika leder 

till rättsosäkerhet och denna rättsosäkerhet torde kvarstå även efter införandet av det nya 

direktivet då direktivet inte utrett problemen kring särskiljningsförmågan.
217

 

I doktrin har det framhållits att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur kravet på 

grafisk återgivning ska behandla andra former av ljud än de musikaliska ljuden. Kortare ljud 

och icke-musikaliska ljud har varit svårare att registrera som varumärke enligt doktrin. 

Hulgaard framhåller att svårigheten har legat i att uppfylla det krav som ställts på grafisk 

återgivning.
218

 Om detta stämmer torde det i samband med införandet av direktivet bli lättare 

att registrera sådana typer av ljud men det återstår att se. Vidare vill vi poängtera att ljudet 

som registrerades i P3-fallet måste klassas som ett kortare ljud och således har det inte varit 

någon omöjlighet att registrera kortare ljud redan innan införandet av direktivet så i vilken 

utsträckning direktivet kommer att påverka denna typ av ljud blir intressant att se i framtiden.  

 

3.5 Svar på uppsatsens problemformuleringar  

3.5.1 Rättslägets utveckling det senaste decenniet 

Den största utvecklingen som skett under det senaste decenniet är antagandet av den nya 

varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet. Antagandet av förordningen 

medför att regler kring återgivningen av ett varumärke vid registrering förändras. 

Förändringen innebär att kravet på grafisk återgivning tagits bort. Återgivningen ska nu ske 

på ett lämpligt sätt och kravet på att myndigheter och allmänhet ska få en tydlig uppfattning 

om tecknets skyddsomfång har blivit alltmer definierat och uttalat.
219

 Antagandet av det nya 

varumärkesdirektivet leder till en kommande lagändring då direktivet ska implementeras i den 

svenska varumärkeslagen.  

Trots denna utveckling av rättsreglerna kommer Sieckmann-kriterierna kvarstå och utgöra 

en del av bedömningen vid registrering av varumärken. Således har någon utveckling inte 

skett gällande den delen av bedömning. Någon utveckling har inte heller skett kring 

bedömningen av särskiljningsförmåga. Färg och ljud har lagts till i art. 4 

varumärkesdirektivets icke uttömmande lista men denna förändring bidrar inte till något nytt 

eller till något förtydligande för vad som inte skulle kunna gå att varumärkesregistrera.
220

 

Således kan det inte klassificeras som någon egentlig utveckling då det finns tydlig praxis för 

både färg och ljud. Eftersom Sieckmann-kriterierna och kriterierna kring särskiljningsförmåga 

inte utretts vidare trots antagandet av den nya förordningen och det nya direktivet kvarstår 

problematiken kring okonventionella varumärkens skyddsomfång.  

 

3.5.2 Förbättrade möjligheter till registrering av okonventionella varumärken  

Det som förbättrats är rättssäkerheten i allmänhet då det är viktigt att lagen är uppdaterad med 

utvecklingen i samhället, i detta fall den digitala utvecklingen som idag ger möjlighet att 

återge okonventionella varumärken på andra sätt, exempelvis genom digitala filer, 

spektrogram och kromatogram m.m. Att slopa kravet på grafisk återgivning följer således den 

digitala utvecklingen vilket är en förbättring då den gamla lagstiftningen ansågs förlegad. 
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Vi menar att den kategori av okonventionella varumärken som kommer påverkas mest av de 

nya ändringarna är de som faller in under form. Vi framhåller att registrering av formen på en 

vara eller dess förpackning inte kommer förändras något nämnvärt då dessa kan återges enkelt 

med hjälp av ritningar och bilder. Däremot kommer rörelsemärken och hologram att påverkas 

i stor utsträckning. Borttagandet av kravet på grafisk återgivning leder till att digital teknik 

kan användas för att tydligare visa rörelsesekvenser och tredimensionella rörelser som har 

varit omöjliga att återge grafiskt. Återgivningen kommer att bli tydligare för myndigheter och 

allmänhet och ge en mer rättvis bild av märket då återgivningen sker med samma teknik som 

används vid den faktiska marknadsföringen. 

Rättsläget kring registrering av en abstrakt färg som varumärke har utvecklats i praxis och 

EU-domstolen har ställt upp kriterier som krävs för registrering.
221

 Slopandet av kravet på 

grafisk återgivning torde inte påverka detta i någon större utsträckning då färg uppfattas med 

synsinnet och inte varit problematiskt att återge grafiskt. 

Möjligheten att registrera doft kommer troligtvis inte förändras i någon vidare bemärkelse 

trots införandet av det nya direktivet, härav kan det konstateras att det inte skett någon 

förbättring i egentlig mening kring registrering av doft som kännetecken. 

Gällande smak uppfattar vi inte att införandet av det nya varumärkesdirektivet kommer att 

vara av betydelse för känneteckensregistrering således kommer inte registreringen förbättras 

eller underlättas i samband med införandet av det nya direktivet. 

I viss utsträckning menar vi att den nya förordningen och det nya direktivet inte kommer 

fastställa annat än det som redan framkommit genom praxis, exempelvis hur musikaliska och 

icke-musikaliska ljud kan återges. Vidare framhåller vi i en annan mening att direktivet kan 

komma att få stor inverkan på ljuds återgivelse under förutsättning att det accepteras att 

återgivelsen sker genom ljudprov. Om ljudprov godtas som återgivning har direktivet 

förbättrat ljuds möjlighet till varumärkesregistrering, enligt vår mening finns det dock inget 

som tyder på att återgivning genom exempelvis notation helt kommer att slopas. Således 

kommer endast ett ljudprov få en betydelse i helhetsbedömningen vid registrering av ljud som 

okonventionellt varumärke.  

 

3.5.3 Problem som eliminerats och problem som kvarstår 

Ett problem som kommer kvarstå oberoende på vilket okonventionellt varumärke det handlar 

om är varukännetecknets skyddsomfång. Ytterligare problem som inte elimineras trots 

införandet av den nya varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet är de kring 

särskiljningsförmågan. Att dessa två problem kvarstår torde inte vara överraskande då de inte 

behandlats i vare sig den nya förordningen eller det nya direktivet. 

Eftersom kravet på grafisk återgivning slopats kommer problemen med att återge 

rörelsemärken och hologram elimineras. Genom att ny teknik kan användas för återgivningen 

kan näringsidkare tydligt visa sitt varumärke och uppfylla Sieckmann-kriterierna. Rättsläget 

angående känselmärken är oklart och EU-domstolen har inte uttalat sig i frågan, därför 

kvarstår osäkerheten gällande lämpligheten av att registrera känselmärken tills EU-domstolen 

prövar frågan.  

Då det inte funnits någon större problematik med den grafiska återgivningen gällande 

abstrakta färgmärken kommer återgivningen inte påverkas av förändringarna. Problematiken 

kring abstrakta färgmärken har istället handlat om hur omfattande skyddsomfånget är. 

Rättsläget kring detta är fortfarande oklart efter ändringarna och det är något som vi anser 

måste utredas.  

Trots att kravet på grafisk återgivning upphävts återstår kravet på att myndigheter och 

allmänhet klart och tydligt ska få en bild av skyddsföremålet.
222

 Om endast ett doftprov 
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inlämnas uppkommer då problem kring hur myndigheter och allmänhet ska kunna utläsa 

doften och således kunna få reda på doftens skyddsomfång. Problematiken kring att registrera 

doft genom inlämnandet av endast ett doftprov kommer således kvarstå. Vidare kvarstår 

frågan huruvida doft kan utgöra ett okonventionellt varumärke överhuvudtaget. Svårigheter 

har uppdagats kring hur en doft ska kunna bevisa sin särskiljningsförmåga utan att inarbetning 

skett.
223

 Inte heller denna problematik elimineras i samband med borttagandet av den grafiska 

återgivningen.  

Det största problemet med att registrera smak som kännetecken är det faktum att smak är 

något subjektivt, detta kommer inte påverkas av direktivet och således elimineras inte 

problemet. Vidare finns det svårigheter för konsumenter att förknippa smak med varumärket 

samt problematik kring att smaken tillhandahålls först efter köpet.
224

 Dessa faktorer påverkas 

inte alls av de förändringar som direktivet medför och således kvarstår problemen i sin helhet.  

Problematiken kring huruvida spektrogram anses som en godtagbar återgivelse anser vi 

utsläckt i och med EU-domstolens uttalanden i MGM-fallet och HEXAL-fallet, att kritik 

riktats mot denna typ av återgivning i doktrinen anser vi inte kunna tillmätas någon betydelse 

i vidare mening. Således finner vi problemet löst redan innan införandet av direktivet.  

Huruvida en kunnig ska anlitas eller ej utreds inte vidare i det nya direktivet och således 

kvarstår den problematik som uppdagats i doktrin. Vi finner inte heller att synen på 

onomatopoetiska ljud kommer förändras i samband med införandet av direktivet och 

följaktligen kvarstår även problematiken med att återge ett sådant ljud.  

Vidare har det diskuterats i doktrin att det förelegat svårigheter att registrera icke-

musikaliska och ljud som klassificeras som kortare.
225

 Vi framhåller dock att denna 

problematik delvis reducerats redan innan införandet av direktivet då ljudet som registrerades 

i P3-fallet måste rangordnas som ett kortare ljud. Den nya förordningen och det nya direktivet 

torde inte ha någon större inverkan på möjligheten att registrera kortare ljud och således 

förändras inte rättsläget i det avseendet. 

 

3.5.4 Nya problem och idéer om hur dessa ska bemötas  

Eftersom det nu går att registrera alla typer av varumärken som kan återges och innehar 

särskiljningsförmåga kan problematik gällande vad som faktiskt ska vara tillåtet att utgöra ett 

varumärke komma att uppstå. Tidigare har kravet på grafisk återgivning begränsat 

möjligheterna att registrera varumärken men nu finns det inga begräsningar utöver 

registrerighindren i art. 7.1 e varumärkesförordningen, art. 3.1 e varumärkesdirektivet och 1 

kap. 9 § VmL samt Sieckmann-kriterierna. Detta kan medföra problem då lagstiftaren inte 

tagit ställning till om det finns vissa typer av tecken som inte bör få registreras som 

varukännetecken. Vi menar att lagstiftaren eller EU-domstolen måste ta ställning till om alla 

tecken ska ha möjlighet att varumärkesregistreras för att tydliggöra för näringsidkare, 

myndigheter och allmänhet vad som egentligen kan utgöra ett varumärke. Ett sådant 

ställningstagande skulle bringa klarhet i en del av de frågor som idag finns när det kommer till 

okonventionella varumärken. 

Ytterligare ett problem som uppstått i samband med införandet av varumärkesförordningen 

och varumärkesdirektivet är hur bedömningen ska göras kring vad som ska anses vara lämplig 

återgivelse av varumärket. Den nya bestämmelsen stadgar, som ovan nämnt, att kännetecknet 

ska kunna återges i registret på ett sätt som skapar en förutsättning för att myndigheter och 

allmänhet ska få en klar och tydlig bild av skyddsföremålet.
226

 Något uttalande kring 

exempelvis vilken digital form som anses vara lämplig sker inte i samband med 
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förändringarna. Denna problematik kommer att kräva att EU-domstolen skapar praxis. Att 

lagstifta är inte ett alternativ då det inte är rimligt att lagtexten är uttömmande i den 

utsträckningen.  

Då det blir allt vanligare att använda okonventionella varumärken för att särskilja sina 

produkter på marknaden krävs det att lagstiftaren tar ställning till hur intresset av ensamrätt 

ska vägas mot den fria konkurrensen.
227

 Ett ställningstagande kring skyddsomfånget skulle 

även förebygga framtida intrångskonflikter. När det kommer till vissa okonventionella 

varumärken, exempelvis form, är denna gräns tydligare medan när det kommer till andra 

okonventionella varumärken, exempelvis färg, är gränsen desto mer tvetydig. EU-domstolen 

har inte gjort något uttalande kring vad som ska räknas som närliggande nyanser och 

skyddsomfånget går därför inte att utläsa gällande abstrakta färgmärken.
228

 Ett förtydligande 

kring skyddsomfånget vore att föredra kring alla typer av okonventionella varumärken.  

Problematik som vi förutspår kan uppstå i samband med att hologram och rörelsemärken 

kan återges digitalt är gränsdragningen för vilka digitala former som är lämpliga att få 

registreras som varumärke. Vi anser att det bör klargöras av EU-domstolen vilka typer av 

digitala former som ska få utgöra ett varumärke då det slopade kravet på grafisk återgivning 

kan leda till ett ökat intresse för att ansöka om digitala former. 

Ett nytt problem som kan uppstå när det kommer till doft är huruvida återgivning genom 

kromatogram anses uppfylla kravet på att myndighet och allmänhet ska kunna utläsa det 

varumärkesregistrerade tecknets skyddsomfång. Eftersom den nya varumärkesförordningen 

och det nya varumärkesdirektivet stadgar att återgivningen ska vara tydlig för myndigheter 

och allmänhet tolkar vi det som att möjligheten att återge doft genom kromatogram försvåras. 

I Shield Marks-avgörandet ställs inte något krav på att den grafiska återgivningen ska vara 

direkt begriplig utan endast att den med enklare medel kan bli begriplig. I rättsfallet Lancôme 

godtar PRV kromatogram som grafisk återgivning.
229

 Så vitt vi kan utläsa förkastas 

möjligheten att återge doft via kromatogram genom antagandet av den nya förordningen och 

det nya direktivet. Följaktligen uppstår då nya problem kring hur en alternativ återgivning kan 

tillämpas för att ersätta den grafiska återgivningen när det kommer till doft.  
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4. Slutsatser och egna synpunkter 
 

Hur har rättsläget utvecklats under det senaste decenniet? 

 

 Antagandet av den nya varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet är 

utan tvekan det som haft störst betydelse för utvecklingen under det senaste decenniet 

angående möjligheterna till registrering av okonventionella varumärken. Det som 

främst förändrats av förordningen och direktivet är borttagandet av kravet på den 

grafiska återgivningen vid registrering av varumärken.  

 

På vilket sätt kommer registreringen av okonventionella varumärken förbättras av den nya 

varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet?  

 

 En generell förbättring med den nya varumärkesförordningen och det nya 

varumärkesdirektivet är att dessa är mer i överensstämmelse med den digitala 

utvecklingen i samhället. Trots att denna förbättring är generell till karaktären påverkar 

den vissa okonventionella typer av varumärken mer än andra. Form är den typ av 

okonventionellt varumärke som förbättringen har störst positiv effekt på vid 

registrering. När det kommer till färg, doft och ljud har införandet av den nya 

förordningen och det nya direktivet inte haft någon större inverkan gällande 

möjligheterna till registrering. Vid registrering av ljud kommer ljudprov kunna 

tillmätas betydelse i den helhetsbedömning som den berörda myndigheten gör således 

har en viss förbättring skett.   

 

Vilka problem angående okonventionella varumärken kommer att kunna elimineras med hjälp 

av den nya förordningen och det nya direktivet och vilka kommer att kvarstå?  

 

 Problematiken kring okonventionella varukänneteckens skyddsomfång kommer kvarstå 

i sin helhet då de inte berörts vidare i den nya förordningen eller det nya direktivet. 

Ytterligare ett problem som kommer att kvarstå i sin helhet är hur bedömningen av 

särskiljningsförmåga ska göras när det kommer till okonventionella varumärken. 

Svårigheterna med att registrera doft som varumärke och frågan huruvida doft kan 

nyttjas som ett varumärke kommer att kvarstå.  

 

 Genom att slopa kravet på grafisk återgivning har problemen med att återge 

rörelsemärken och hologram eliminerats.  

 

Kan det komma att uppstå nya problem i samband med införandet av den nya förordningen 

och det nya direktivet och hur bör dessa problem bemötas?  

 

 Ett problem som fått större betydelse i samband med införandet av förordningen och 

direktivet är var gränsen ska dras för vad som kan klassificeras som ett 

varukännetecken. För att få klarhet i detta måste lagstiftaren eller EU-domstolen ta 

ställning till gränsdragningen.  

 

 Ytterligare ett problem som kan komma att uppstå i och med borttagandet av kravet på 

grafisk återgivning är vad som ska anses vara en lämplig form för återgivningen vid 

registrering. Denna problematik bemöts mest fördelaktigt genom framtida praxis.     
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Övriga tankar och synpunkter skribenterna haft under uppsatsskrivandets gång  

 

 Något vi reflekterat över under uppsatsens gång är det faktum att kravet på grafisk 

återgivning behållits trots att det under så pass lång tid varit uråldrigt. Vid tidpunkten 

då Lunell skrev sin avhandling, Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, 

redogjorde hon för problematiken kring behovet av en modernare lagstiftning. Det 

Lunell framhöll var att lagstiftningen måste vara i fas med den tekniska utvecklingen 

som sker i samhället. 

 

 Vi har funderat kring skälen till varför lagstiftaren valt att slopa kravet på att ett 

varumärke ska kunna återges grafiskt. Vår slutsats i frågan är att kritiken i 

internationell och svensk doktrin bidragit till förändringen. 
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